
QUALIDADE

SOCIAL

3ª HQ Fest abre inscrições para artistas

Confira 
quais serviços 
públicos estão 
de plantão hoje

FERIADO

A Prefeitura de In-
daiatuba informa que 
não haverá expediente 
hoje (19) e em todas as 
repartições públicas, 
fundações e autarquias 
municipais.

A pesquisa destaca que foram detectados 27 agrotóxicos na água que abastece 
Indaiatuba, sendo 11 deles associados a doenças crônicas como câncer, defeitos con-
gênitos e distúrbios endócrinos. Por meio de nota oficial, o Saae (Serviço Autônomo 
de Água e Esgotos) de Indaiatuba esclarece que “as informações de que a água tratada 
distribuída pela autarquia possui agrotóxico está equivocada”. 

Tatiane Condé, Luis Carlos de Queiroz, Luis Felipe de Queiroz, Waine Fer-
nandes e Beth Queiroz no lançamento do T-Cross, mais que um SUV um 
SUVW, veja mais fotos na nossa FANPAGE e no Social Gente de Expressão 
- Sirlei Faria.
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Com alto grau de satisfação, a Alimentação Escolar servida aos estudantes de Indaiatuba, administrada 
e produzida pela Nutriplus Alimentação, obteve o maior índice de aprovação dentre as 15 cidades que 
compõem a RMC, e das 10 maiores cidades do estado de São Paulo.

DIVULGAÇÃO

KELLERSON RENAN - EMT

Rodovias 
devem receber 
549 mil veículos

MOVIMENTO

O feriado da Páscoa 
deve movimentar as 
rodovias administradas 
pela AB Colinas com 
cerca de 549 mil veícu-
los. Na SP-075, que liga 
Itu a Campinas, ao todo, 
são aguardados 170 mil 
veículos.
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Saae Indaiatuba questiona dados de portal

Lançamento do T-Cross na Balila

CULTURA

Nutriplus fornece a melhor 
alimentação escolar da RMC

Yázigi Indaiatuba: 
an outstanding 
language center

Alunos de São João 
da Boa Vista visitam 
a Barragem do Mirim

ESPECIAL

FIEC

Yázigi Indaiatuba 
has been delivering a 
high standard level of 
learning, offering the 
best methodology for 
different idioms: Eng-
lish, Spanish, French, 
German, I tal ian and 
Japanese. Students can 
enroll from Elementary 
to Proficiency levels, 
groups or private class-
es.
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Indivíduos são 
presos por posse 
ilegal de armas

FLAGRANTE

A tercei-
ra edição da 

HQ Fest já 
tem data para 
acontecer: 14 
de setembro, 

novamente no 
Parque Mall 
Indaiatuba. 
Como nos 

últimos anos, 
a expectativa 

da organização 
é receber um 

grande número 
de quadrinistas 

e caricaturistas.
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Editorial
Horário de verão é útil?

Artigo

O horário de verão foi criado com a ideia 
de aproveitar melhor a luz do dia e, com isso, 
economizar energia para iluminar as ruas e as 
residências. Conforme o Wikipédia, a primei-
ra vez que o horário de verão foi efetivamente 
decretado foi em 1916, pela Alemanha, para 
economizar carvão após a primeira guerra 
mundial. Neste caso pode-se questionar a 
utilidade do horário de verão agora, 103 anos 
depois, já que o mundo moderno não usa a 
energia apenas para iluminação.

A era industrial mudou o jeito de viver 
das pessoas. Passou a ter horário para entrar 
e para sair. Iam trabalhar, faça chuva ou faça 
sol. A iluminação na maioria do século XX 
era limitada. As indústrias tinham grandes 
janelas e usavam muito a iluminação natural. 
Não havia ar-condicionado para confortar 
os trabalhadores no maior tempo do século 
passado. 

Entre os brasileiros, uns comemoram ter 
uma hora a mais de sol por dia, enquanto 
outros reclamam da imposição de adaptar 
a rotina duas vezes ao ano - sabe-se que o 
corpo humano leva ao menos 14 dias para 
se acostumar com o horário de verão e, en-
quanto isso não ocorre, problemas como falta 
de atenção, de memória e sono fragmentado 
podem ocorrer.

No mundo, o horário diferenciado é ado-
tado em 70 países - atingindo cerca de um 
quarto da população mundial. No Brasil, foi 
usado pela primeira vez no Brasil durante a 
gestão de Getúlio Vargas, em 1931 e 1932, 
mas só passou a ser adotado sem interrupções 
a partir de 1985, sendo regulamentado por 
decreto-lei apenas em 2008, no governo Luiz 
Inácio Lula da Silva.

Ciclofaixa é opção de lazer no 
Domingo de Páscoa em Campinas

Prefeitura de Sumaré registra 
superávit orçamentárioio

A ciclofaixa Taquaral / Norte-Sul é opção 
de lazer saudável no Domingo de Páscoa 
(21). O espaço estará em funcionamento 
no horário das 7h até as 12h. O percurso 
abrange o entorno da Lagoa do Taquaral 
e da Praça Arautos da Paz, além de tre-
cho na Avenida José de Souza Campos 
(Norte-Sul). Também é possível andar 
de bicicleta com segurança nas ciclovias 
do município.

Após vários anos de déficit orçamentário, 
a Prefeitura de Sumaré registrou superávit 
em dois exercícios seguidos, 2017 e 2018, 

os dois primeiros da gestão do prefeito 
Luiz Dalben. A atual gestão reduziu a 
dívida de curto prazo deixada pelos 
mandatos anteriores, de aproximada-

mente R$ 159 milhões em 31/12/2016, 
que foi baixando gradativamente nestes 

últimos anos, passando para um déficit de 
R$ 72 milhões ao final de 2018.

19/04- Sexta-feira 21/04 - Domingo20/04 - Sábado 22/04 - Segunda

Mínima: 20°
Máxima: 31°

Mínima: 18°
Máxima: 31°

Mínima: 20°
Máxima: 32°

Mínima: 22°
Máxima: 30°
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Ortodontia do Canadá em Indaiatuba
Eu sou a Dra. Renata Gonçalves, Cirurgiã-Dentista responsável pelas áreas da Ortodontia e Ortopedia 

Funcional dos Maxilares no Belle Santé – Instituto de Inovação em Odontologia.
Em 2006, quando estive cursando a minha Especialização em Ortodontia em Bauru, tive a oportunidade 

de realizar uma extensão do meu curso na Universidade de Toronto, no Canadá, e desde então a nossa 
equipe trouxe para Indaiatuba novidades no tratamento ortodôntico e novos aparelhos começaram a fazer 
parte de nossa rotina no Belle Santé.

A Ortodontia no Canadá apresenta algumas particularidades que infelizmente não é fácil encontrar 
no Brasil. Durante o meu estágio na Universidade, pude ter contato com aparelhos ortodônticos muito 
modernos, técnicas de diagnóstico por tomografias e planejamentos ortodôntico-cirúrgicos. A boa notícia 
é que pude trazer muito do que vi e aprendi para o Brasil.

Durante o meu curso em Toronto, também tive a oportunidade de conhecer o Hospital Sick Kids, local 
onde os professores da Universidade realizam tratamento ortodôntico voluntário em crianças e adultos 
com deformidade crânio-facial.

Uma das principais novidades que trouxemos para Indaiatuba foram os aparelhos ortodônticos auto-
ligáveis Damon System® e os quase invisíveis Invisalign®.

 Desde então, há mais de 10 anos, temos utilizado esses aparelhos no Belle Santé, pois o baixo atrito e 
a tecnologia dos mesmos reduzem o número de consultas e, em muitos casos, até o tempo de tratamento 
ortodôntico. 

Para saber qual aparelho é mais recomendado para o seu caso, é necessária a avaliação com um Espe-
cialista experiente nos aparelhos citados.

Tem dúvidas? Estou à disposição!
Um abaço,

Dra. Renata Gonçalves Silva - Especialista em Ortodontia - CROSP 78643 - dra.renata@bellesante.com.br



INSCRIÇÕES 
Concurso público abre 95 
novas vagas para Prefeitura

Cidade obteve 784 pontos, pontuação superior aos 10 maiores municípios do Estado
DIVULGAÇÃO

Alimentação escolar de
Indaiatuba é a melhor da RMC

Merenda escolar de Indaiatuba é composta por cardápio variado, incluindo alimentos in natura
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Com alto grau de 
satisfação, a Ali-
mentação Esco-

lar servida aos estudantes 
de Indaiatuba, adminis-
trada e produzida pela 
Nutriplus Alimentação, 
obteve o maior índice de 
aprovação dentre as 15 
cidades que compõem 
a RMC (Região Metro-
politana de Campinas), 
ficando à frente de Ja-
guariúna, Nova Odessa, 
Vinhedo, Hortolândia e 
Santa Bárbara D’Oeste.

A merenda escolar da 
cidade obteve 784 pontos 
na pesquisa, que foi re-
alizada pelo IndSat (In-
dicadores de Satisfação 
dos Serviços Públicos), 
no primeiro trimestre de 
2019. Essa pontuação 
também coloca o serviço 
de Indaiatuba na primei-
ra colocação, se compa-
rada com os dez maiores 
municípios do Estado 
de São Paulo, que reú-
ne São Paulo, São José 
dos Campos, Sorocaba, 
Santo André, Ribeirão 
Preto, São Bernardo do 
Campo, Osasco, Guaru-
lhos, Mauá e Campinas, 
que obteve 475 pontos na 
pesquisa.

Os dados são de um 
levantamento realizado 
pelo IndSat, que nasceu 
em julho de 2013, em 
meio às manifestações 
que ocorriam no País, 
contra a má gestão do 

dinheiro público e outras 
demandas da sociedade. 
O instituto é comporto 
por pesquisadores, jor-
nalistas e publicitários. 

Qualidade
Trabalhando em parce-
ria com a Secretaria de 
Educação de Indaiatuba, 
a Nutriplus prepara e 
serve uma alimentação 
escolar com excelência 
em qualidade, composta 
por cardápio variado, 
incluindo alimentos in 
natura (sem processa-
mento industrial). Para a 
introdução de uma nova 
preparação no cardápio 
são realizados testes de 
aceitabilidade que preci-
sam atingir 85% de acei-
tação pelos estudantes. 
O acompanhamento de 
nutricionistas da Nutriplus 

e da Prefeitura garante a 
segurança alimentar du-
rante todo o processo de 
produção e distribuição da 
merenda. Amostras de ali-
mentos são coletadas dia-
riamente de cada produto 
que compõe o cardápio 
para garantir a qualidade 
em todo o processo. Além 
disso, ações educativas 
são realizadas na rede 
municipal de ensino cons-
tantemente para incentivar 

os alunos a terem bons 
hábitos alimentares. 

“Essa é uma conquista 
de todos. O alto grau de 
satisfação dos serviços 
prestados em Indaiatu-
ba reforça ainda mais a 
qualidade da alimentação 
que servimos diariamente 
aos estudantes da cida-
de”, enalteceu a Diretora 
Operacional da Nutriplus, 
nutricionista Valéria Bar-
cella.

A Prefeitura de Indaia-
tuba abre amanhã (20) as 
inscrições para o Concurso 
Público 02/2019 para con-
tratação de profissionais nas 
áreas da Saúde e Jurídico. 
São oferecidas 95 vagas, 
sendo 55 para médicos, 32 
para agente comunitário de 
saúde, três para agente de 
combate de endemias, dois 
para técnico de mobilização 
ortopédica e três para assis-
tente de procuradoria.    

As inscrições deverão 
ser efetuadas exclusiva-
mente pela internet no site 
do Instituto Brio Conheci-
mentos (www.institutobrio.
org.br), até o dia 20 de 
maio. O valor da inscrição 
é de R$ 47,00 para cargos 
de ensino médio e R$ 70,00 
para nível superior.

O edital completo do 
concurso foi publicado na 
quinta-feira (18) na Impren-
sa Oficial do Município e 
também poderá ser consul-
tado nos sites do Instituto 
Brio e da Prefeitura (www.
indaiatuba.sp.gov.br).

As vagas para agen-
te comunitário de saúde 
são divididas por regiões 
da cidade e os candidatos 
deverão residir na área da 
comunidade em que irão 
atuar, desde a data da publi-
cação do edital do concurso 

público. Outra exigência 
para a vaga é ter concluído, 
com aproveitamento, o 
curso de formação inicial, 
com carga horária mínima 
de 40 horas.

A exemplo dos concur-
sos anteriores, as provas 
serão divididas em dois 
grupos de modalidades e 
serão aplicadas em perío-
dos diferentes, para possi-
bilitar aos interessados se 
inscrever em duas moda-
lidades.

No primeiro período se-
rão avaliados os candidatos 
às vagas de agente comu-
nitário de saúde, técnico de 
imobilização ortopédica, 
assistente de procuradoria 
e médico clínico geral. No 
segundo período farão as 
provas os candidatos às 
vagas de agente de combate 
de endemias e médicos nas 
especialidades de cardiolo-
gia, da família, especialista 
em cuidados paliativos, 
gastroenterologia clínica, 
ginecologia, hematologia, 
neurologia, neuropedia-
tria, plantonista pediatra, 
pneumologia e pneumo-
pediatria.

Os candidatos que fo-
rem aprovados, deverão es-
tar rigorosamente de acordo 
com todas as exigências 
descritas no edital.
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O feriado da Páscoa 
deve movimentar 
as rodovias ad-

ministradas pela AB Co-
linas, concessionária do 
Programa de Concessões 
Rodoviárias do Estado de 
São Paulo, com cerca de 
549 mil veículos. O moto-
rista que não deseja pegar 
tráfego intenso na saída 
para o feriado deve evitar 
pegar a estrada entre às 
6h e 12h de hoje (19). 
Durante a volta, o horário 
de maior movimento pro-
mete ser entre 12h e 22h 
do domingo (21).

Na SP-075 (Rodovias 
Archimedes Lammoglia, 
Prefeito Hélio Steffen, 
Engenheiro Ermênio de 
Oliveira Penteado e San-
tos Dumont), que liga Itu 

Rodovias devem receber 549 mil veículos
Trechos administrados pela AB Colinas terão tráfego intenso hoje e domingo, afirma concessionária
DA REDAÇÃO
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a Campinas, ao todo, são 
aguardados 170 mil veí-
culos. A Rodovia Castello 
Branco (SP-280), uma das 
principais vias de acesso 
para o interior do Estado, 
cujo trecho de concessão 
da AB Colinas vai de Itu 

a Tatuí, deve receber 174 
mil veículos. 

Na SP-127 (Rodo-
vias Fausto Santomauro, 
Cornélio Pires e Antônio 
Romano Schincariol), en-
tre os municípios de Rio 
Claro e Tatuí, estima-se 

um total de 53 mil veí-
culos. Na SP-300 (Rodo-
vias Dom Gabriel Paulino 
Bueno Couto e Marechal 
Rondon), entre Jundiaí e 
Tietê, são esperados 103 
mil veículos. Por último, 
a SPI-102/300, conhecida 

como Contorno de Itu, 
deve receber cerca de 49 
mil veículos no feriado.

Estrutura
O usuário terá à disposi-
ção, nas sete bases opera-
cionais distribuídas pelos 
trechos de responsabili-
dade da concessionária, 
uma frota composta por 
Unidades de Resgate, 
Veículos de Inspeção e 
Supervisão de Tráfego, 
Guinchos Leves e Pesa-
dos, Caminhão Boiadeiro 
e outros. Além disso, toda 
esta estrutura se junta às 
27 câmeras de monito-
ramento, 565 unidades 
de Call Box (telefones 
de emergência instalados 
a cada quilômetro) e 29 
painéis eletrônicos de 
mensagens existentes em 
toda a malha concedida. 

A concessionária tam-
bém tem à disposição 
do usuário a Central de 
Atendimento no telefone 
0800-7035080. O serviço 
é gratuito e funciona 24 
horas por dia. Por meio 
dele, o usuário obtém 
informações sobre loca-
lizações de municípios, 
condições do tráfego e 
climáticas nos trechos da 
concessionária, obras em 
andamento, localização 
das bases operacionais e 
da Polícia Militar Rodo-
viária e informações so-
bre serviços de utilidade 
pública. Além disso, o 
usuário pode acessar o site 
da AB Colinas (www.ab-
colinas.com.br) e conferir 
em tempo real, no mapa 
interativo, a situação do 
trânsito e as interdições 
de pistas.

Somente pela Rodovia SP-075, devem trafegar 170 mil veículos durante os três dias

O Casarão Pau Preto o Bosque funcionará hoje e domingo, das 9h às 12h

AB COLINAS

LAIS FERNANDES/PMI

FERIADO
Confira quais serviços públicos estão de plantão hoje

A Prefeitura de In-
daiatuba informa que 
não haverá expedien-
te hoje (19) e em todas 
as repartições públicas, 
fundações e autarquias 
municipais. Os serviços 
essenciais e parte dos 
serviços públicos de lazer 
serão mantidos em siste-
ma de plantão.

Para o atendimento 
emergencial de saúde 
haverá plantão normal 
na UPA-24h (Unidade 
de Pronto Atendimento) 
do Jardim Morada do Sol, 
e no PS do Haoc (Hospi-
tal Augusto de Oliveira 
Camargo). A equipe do 
Departamento Odontoló-
gico estará de plantão na 
UPA no feriado e no fim 
de semana, das 7h às 16h.

Entre os serviços de 
infraestrutura urbana 
mantidos pelas secreta-
rias de Urbanismo e Meio 
Ambiente e de Obras e 
Vias Públicas, os plantões 
do feriado prolongado 
incluirão as equipes de 
manutenção elétrica e 
de trânsito, limpeza nas 
praças, coleta de lixo, 
limpeza dos banheiros 
públicos, cemitérios e 
feiras livres.

As equipes de plantão 
do Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto (Saae) fa-
rão o atendimento emer-
gencial da população pelo 
telefone 0800-7722195. .

Não haverá mudanças 
no plantão normal dos 
serviços operacionais da 
Guarda Civil, ligada à 

Secretaria de Segurança 
Pública. O telefone da 
Guarda para emergência 
é 153, da Polícia Militar 
é 190, do Corpo de Bom-
beiros, 193 e da Central 
de Ambulâncias 192.

Lazer
As estações do Projeto 
Ecobike localizadas no 
Parque Ecológico funcio-
narão apenas no sábado, 
das 8h às 12h e das 14h às 
18h. As piscinas do Par-
que da Criança não esta-
rão abertas na sexta-feira, 
mas a área do Parque 
funcionará normalmente. 
No sábado e domingo, 
o funcionamento será 
normal de fim de semana.

No Casarão Pau Preto 
o Bosque funcionará sex-

ta-feira e domingo, das 
9h às 12h, e o Museu das 
13h às 17h. No sábado, o 
Bosque e o Museu abrem 
das 9h às 17h. O Bosque 
do Saber ficará aberto ao 

público na sexta, sába-
do e domingo, das 8h às 
16h30, lembrando que o 
parquinho continua em 
manutenção.

No Museu da Água o 

atendimento será normal 
na sexta, sábado e do-
mingo, das 9h às 16h. O 
mesmo vale para o Parque 
do Mirim, que estará aberto 
nos três dias, das 7h às 19h.
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Matéria veiculada 
pelo portal Por 
Trás do Ali-

mento - parceria entre as 
organizações jornalísticas 
Agência Pública e Repórter 
Brasil - na última segun-
da-feira (15) aponta dados 
do Sistema de Informação 
de Vigilância da Quali-
dade da Água para Con-
sumo Humano (Sisagua), 
do Ministério da Saúde, 
analisados em conjunto 
com a organização suíça 
Public Eye, que destacam: 
um coquetel que mistura 
diferentes agrotóxicos foi 
encontrado na água de uma 
em cada quatro cidades do 
Brasil entre 2014 e 2017. 

A pesquisa destaca 
que foram detectados 27 
agrotóxicos na água que 
abastece Indaiatuba, sen-
do 11 deles associados a 
doenças crônicas como 
câncer, defeitos congênitos 
e distúrbios endócrinos. 
Por meio de nota oficial, o 

Saae Indaiatuba questiona dados de portal
Autarquia afirma que água tratada no município não possui agrotóxicos e envia nota oficial
FÁBIO ALEXANDRE
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Saae (Serviço Autônomo 
de Água e Esgotos) de In-
daiatuba esclarece que “as 
informações de que a água 
tratada distribuída pela 
autarquia possui agrotóxico 
está equivocada”.

A nota aponta que “são 
enviados mensalmente, 
desde 2008, ao Sisagua, 
os resultados das análises 
que são solicitadas pelo 
órgão, e semestralmente as 
que avaliam agrotóxicos. 

As análises são realizadas 
por laboratório contratado 
certificado pelo Instituto 
Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia – 
Inmetro (ABNT NBR ISO 
17025) e informamos que 
nunca foram identificados, 
tanto em água bruta, quanto 
em água tratada (principal-
mente), agrotóxicos”.

Prossegue informan-
do que “os laboratórios 
contratados possuem seu 

Limite de Quantificação 
bem pequenos, justamente 
para que haja uma margem 
de segurança nos resulta-
dos, em relação aos limites 
estabelecidos na legislação. 
Ou seja, o limite de quan-
tificação mostra qual o 
menor valor que um labo-
ratório consegue quantifi-
car para aquela substância. 
Por exemplo: o limite que 
a legislação determina para 
o agrotóxico Alaclor é de 

20 µg/L (microgramas por 
litro), e a quantificação 
contratada é 0,003 µg/L. 
A água analisada sempre 
apresentou um valor abaixo 
do quantificado”. 

Por fim, a nota comple-
ta afirmando que “o Saae 
pode afirmar que nossa 
água tratada não apresen-
ta agrotóxico, e estamos 
questionando os dados pu-
blicados pela matéria. Vale 
ressaltar que a água distri-
buída pelo Saae, além de 
ser potável e de qualidade, 
possui flúor e hidróxido de 
cálcio, que além de corrigir 
o pH da água, auxilia na 
manutenção óssea”.

Dados
Ainda segundo os dados 
do Ministério da Saúde, 
entre 2014 e 2017, as em-
presas de abastecimento de 
1.396 municípios detecta-
ram todos os 27 pesticidas 
que são obrigados por lei a 
testar. Entre os locais com 
contaminação múltipla es-
tão as capitais São Paulo, 

Rio de Janeiro, Fortaleza, 
Manaus, Curitiba, Porto 
Alegre, Campo Grande, 
Cuiabá, Florianópolis e 
Palmas. 

Os números divul-
gados revelam que a 
contaminação da água 
cresce constantemente. 
Em 2014, 75% dos testes 
detectaram agrotóxicos. 
Subiu para 84% em 2015 
e foi para 88% em 2016, 
chegando a 92% em 2017. 

Os dados divulgados 
pelo Sisagua apontam que 
os paulistas foram os que 
mais beberam esse coquetel 
nos últimos anos. O estado 
foi recordista em número 
de municípios onde todos 
os 27 agrotóxicos estavam 
na água. São mais de 500 
cidades, incluindo a grande 
São Paulo (Guarulhos, São 
Bernardo do Campo, Santo 
André e Osasco) além da 
própria capital, assim como 
algumas das mais populo-
sas, como Campinas, São 
José dos Campos, Ribeirão 
Preto e Sorocaba.

Saae Indaiatuba afirma que a água tratada não apresenta agrotóxico

DIVULGAÇÃO

ARQUIVO-ELIANDRO FIGUEIRA  RIC/PMI

ITINERÁRIO
Linha urbana atenderá o 
Parque das Bandeiras no 
período noturno

A linha urbana 322 
- Jardim João Piolli x Jar-
dim Brasil terá o itinerário 
ampliado para a Estrada 
do Fogueteiro, no Parque 
das Bandeiras, também no 
período noturno. O Depar-
tamento de Transportes da 
Secretaria Municipal de 
Administração informa 
que a alteração operacio-
nal do itinerário será feita 
a partir da próxima segun-
da-feira, dia 22 de abril, 

em caráter experimental 
pelo período de 30 dias. A 
solicitação de moradores 
do bairro foi atendida para 
oferecer mais conforto e 
segurança aos usuários 
do transporte coletivo que 
moram na região.

Com a mudança, o 
Parque das Bandeiras 
passará a ser atendi-
do pela linha 322 nos 
horár ios  das  19h35, 
20h15, 21h15, 22h e 

22h40, saindo do Ter-
minal Central, sentido 
Jardim Brasil, via Serra 
D’água.

Essa linha já atende 
o bairro em alguns ho-
rários durante o dia. O 
horário noturno somente 
será mantido caso seja 
constatada a existência 
de demanda necessária 
para a manutenção da 
ampliação do itinerário 
no período experimental.

Mudança será em caráter 
experimental pelo período 
de 30 dias



Primeiro veículo do mundo equipado com propulsão híbrida flex será produzido em Indaiatuba

Novo Corolla é anunciado pela Toyota
A6 | cidade

Ainda celebrando 
seus 60 anos no 
Brasil, a Toyo-

ta confirmou na última 
quarta (17), em evento no 
Palácio dos Bandeirantes, 
sede do governo do Es-
tado de São Paulo, que o 
Novo Corolla brasileiro 
será o primeiro veículo 
do mundo equipado com 
propulsão híbrida flex. 
Na ocasião, estiveram 
presentes o governador 
João Doria, o presiden-
te da Toyota do Brasil, 
Rafael Chang, membros 
do governo estadual, en-
tidades e da montadora. 
O prefeito Nilson Gaspar 
(MDB) também acom-
panhou o evento, já que 
o veículo será montado 
na fábrica de Indaiatuba. 

Os estudos envolven-
do a tecnologia híbrida 
flex da Toyota foram 
anunciados pela fabri-
cante em março do ano 
passado, enquanto a con-
firmação de produção 
aconteceu em dezembro 
do mesmo ano. O anún-
cio está em linha com os 
propósitos do Programa 
Rota 2030 que busca, 
entre outros temas, es-

timular a produção de 
veículos mais eficientes.

Único veículo a con-
tar com um motor elétri-
co e outro de tecnologia 
flexfuel, o Novo Corolla, 
com essa motorização, 
será o automóvel movido 
a etanol mais eficiente 
do Brasil e o híbrido 
mais limpo do mundo. 
O modelo será monta-
do sobre a plataforma 
TNGA (Toyota New 
Global Architecture, ou 
Nova Arquitetura Global 
da Toyota, em tradução 
para o português), que já 
equipa veículos da marca 
como o Prius, o SUV 
compacto C-HR e o sedã 
grande Camry. 

A nova geração do 
Corolla tem previsão de 
chegada às concessioná-
rias brasileiras no último 
trimestre de 2019. Para 
os mercados latino-ame-
ricanos onde o veículo 
é exportado – Argenti-
na, Paraguai, Uruguai, 
Chile, Peru e Colômbia 
– a Toyota planeja sua 
comercialização a partir 
do primeiro semestre de 
2020.

“Nos últimos 50 anos, 
o Corolla foi sinônimo de 
confiabilidade, segurança 
e qualidade. Com essa 
nova geração, queremos 
que ele seja reconhecido 

também como símbolo 
de modernidade e, acima 
de tudo, como uma nova 
forma de mobilidade”, 
afirma Rafael Chang, 
presidente da Toyota do 
Brasil. “Somos entusias-
tas de motores eletrifi-
cados e precursores da 
disseminação em massa 
dessa tecnologia. Agora, 
estamos mais uma vez 
fazendo história, trazen-
do a propulsão híbrida 
flex para um dos maiores 
ícones da indústria auto-
motiva”.

“O investimento que 
está sendo feito é de R$ 

1 bilhão e a previsão é de 
geração de 450 empregos 
diretos, o que é excelente 
para a economia do mu-
nicípio”, afirma o prefei-
to Nilson Gaspar. “Fico 
feliz em poder fazer parte 
deste importante momen-
to para nossa cidade, que 
foi escolhida para este 
projeto devido a toda a 
estrutura que oferece”.

Desenvolvimento
Até chegar à formatação 
do primeiro protótipo, a 
Toyota realizou diversos 
testes em escala de labo-
ratório, que tiveram iní-

cio há quase quatro anos, 
em meados de 2015. O 
projeto colocou lado a 
lado as equipes de enge-
nharia da Toyota Motor 
Corporation, no Japão, 
e da Toyota do Brasil. O 
trabalho foi direcionado 
para alcançar alta eficiên-
cia, baixíssimos níveis de 
emissões e capacidade de 
reabsorção dos impactos 
de gás carbônico (CO2), 
ao utilizar combustível 
oriundo de fonte 100% 
renovável.

Após uma série de 
testes, estudos realizados 
pela Toyota do Brasil 

apontam que o híbrido 
flex, quando abastecido 
com etanol, possui um 
dos mais altos potenciais 
de abatimento da emissão 
de CO2. Isso ocorre ao 
longo do ciclo de vida do 
etanol, desde que o bio-
combustível é extraído da 
cana-de-açúcar, passando 
pela disponibilidade nas 
bombas de abastecimento 
e sua queima no processo 
de combustão do motor. 
Quando abastecidos ape-
nas com etanol (E100), os 
resultados de abatimento 
do CO2 estão entre os 
melhores do mundo.

Novidade foi anunciada em evento no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do Estado de São Paulo
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Mais de 2300 
cr ianças de 
13 inst i tui-

ções  de  ass i s t ênc ia 
social de Indaiatuba 

Páscoa Solidária da UniMAX 
beneficia crianças carentes da cidade
Entrega aconteceu no dia 16 de abril no auditório do Centro Universitário Max Planck
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f o r am bene f i c i adas 
pela 6ª edição da Uni-
MAX Páscoa Solidária 
promovida pelo Cen-
tro Universitário Max 
Planck. 
A entrega aconteceu na 
terça-feira, dia 16 de 

abril, e contou com a 
presença do Pró-reitor, 
José Carlos Coimbra, 
dos coordenadores do 
curso de Gastronomia, 
Caio Nunes, e de Nutri-
ção, Bianca Sant’Anna 
Pires  Luiz,  a lém de 
alunos e representantes 
das entidades. 

O projeto integra o 
TOM Sociocultural e, 
durante meses, envol-
veu alunos de todos os 

semestres dos cursos 
de Nutrição e Gastro-
nomia desde a arreca-
dação de donativos até 
a produção dos ovos 
de chocolate que durou 
cerca de 15 dias. 

Para isso, os uni-
versitários, professores 
e coordenadores dos 
cursos envolvidos no 
projeto se empenha-
ram na  ar recadação 
de donativos a partir 

Mais de 2300 crianças de 13 instituições de assistência social de Indaiatuba foram beneficiadas

IMPRENSA UNIMAX
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da produção e venda 
de hambúrguer, batata 
frita, pizza e feijoada, 
além do recebimento 
de doações em dinheiro 
e venda de rifas. 

As entidades bene-
ficiadas com o projeto 
foram: Cirva (Centro 
de Integração,  Rea-
bilitação e Vivência 
do Autista), Infância 
Feliz, Amparo Infantil, 
Educandário, CIASPE 

(Centro de Inclusão e 
Assistência a Pesso-
as com Necessidades 
Especia is) ,  Casa  da 
Criança Jesus de Na-
zaré, Creche Mãe Rai-
nha, Caminho da Luz, 
Pastoral da Criança, 
Casa da Mulher, Ong 
Bolha de Sabão, SISNI 
(Sociedade Interativa 
Sol Nascente de In-
daiatuba) e Casa da 
Providência. 

O projeto integra o TOM Sociocultural e envolveu alunos dos cursos de Nutrição e Gastronomia

IMPRENSA UNIMAX
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Ginástica conquista ouro em competição
Guilherme Sanches manteve média com apenas 0.7 de desconto no aparelho
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A equipe de Gi-
nástica Artís-
tica masculina 

de Indaiatuba partici-
pou da primeira etapa 
Pré-Infantil e Infantil 
da Liga Intermunicipal 
disputada na cidade de 
Paulínia.

Essa foi a primeira 
competição do ano para 
a modalidade que vi-
sava avaliar os atletas. 
Mesmo assim os resul-
tados foram dentro do 
previsto com destaque 
para o atleta Guilherme 
Sanches que manteve 
uma média de 0.7 de 
desconto por aparelho.

 A equipe se prepara 
agora para o Troféu 
Destaque que será dis-

A Equipe de Base 
ADI/Secretaria de Es-
portes da Prefeitura de 
Indaiatuba, competiu no 
sábado (13) no Torneio 
Regional organizado 

putado em Piracicaba 
no dia 5 de maio.

P a r t i c i p a r a m  d a 
e tapa  as  en t idades : 
AABB (São Paulo) , 
Prefeitura Municipal 

A equipe se prepara agora para o Troféu Destaque que será disputado em Piracicaba

Indaiatuba esteve representada por 10 nadadores que conquistaram 10 medalhas
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Resultados 
Resultados - Categoria Pré-Infantil

Gustavo Sales
Ouro-argolas
Prata Barra
Prata Individual geral

Bryan Tarini
Bronze cavalo com alças
Solo bronze
Argolas Prata
Paralelas Prata
Bronze individual geral

Caio Campanile
Ouro solo
Ouro Salto
Bronze Barra
Bronze Argola

Hiago Campos
Ouro Barra
Bronze Salto
Prata solo
Ouro Paralela
Bronze Argolas
Ouro individual geral

Guilherme Sanches ouro individual geral
Henrique Cibulskas Prata Individual geral

Resultados categoria infantil:
Equipe – Ouro

de Paulínia, Prefeitura 
Municipal de Jundiaí e 
AADC São Bernardo 
do Campo. Na cate-
goria Pré-Infantil In-
daiatuba participou na 

categoria (avançado) e 
conquistou o ouro no 
Individual Geral com 
Guilherme Sanches e 
a prata com Henrique 
Cibulskas .  Na cate -

goria Infantil (avan-
çado) Indaiatuba foi 
representada com os 
atletas: Hiago Campos, 

Gustavo Sales, Caio 
Campanile, Bryan Ta-
rini e Matheus Domin-
guesche.

TORNEIO REGIONAL
Natação de Base conquista três medalhas de ouro 

pela Federação Aquática 
Paulista, em Americana. 

O Torneio contou 
com 14 entidades es-
portivas e mais de 230 
atletas entre 9 e 11 anos. 

Indaiatuba esteve repre-
sentada por 10 nadadores 
que conquistaram 10 
medalhas, sendo três 
ouros, quatro pratas e 
três bronzes.



Yázigi a melhor escola de idiomas
No próximo mês, escola de inglês abrirá inscrições novas turmas

ARQUIVO

MARCO MATOS – DCS SAAE
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A escola de idio-
m a s  Y á z i g i 
está há 22 anos 

em Indaiatuba ofere-
cendo os melhores cur-
sos de inglês, espanhol, 
japonês, alemão, fran-
cês e italiano. A escola 
tem todas as classes de 
níveis de língua, seja 
do básico até o mais 
avançado. “Promove-
mos o acesso ao ensino 
de idiomas alunos que 
nunca tiveram conta-
to com outra língua e 
part imos do pressu-
posto que a pessoa só 
vai aprender o idioma 
quando tiver a necessi-
dade de se comunicar”, 
explica a proprietária 
da Yázigi, Lucimara 
Andriani. “Nosso foco 
é assegurar um apren-
dizado em que o aluno 
se comunique de forma 
autônoma”, completa.

O grande diferencial 
da Yázigi é a proposta 
de ensino: “O Yázigi 
trouxe para dentro das 
salas de aula ainda mais  
recursos tecnológicos 
disponíveis que asse-
guram medir a evolução 
do aprendizado aluno, 
além de permitir prática 
real de comunicação ”, 
explica Lucimara.

Outro diferencial é  
promover autonomia da 
comunicação da língua 
inglesa através de ati-
vidades que foquem a 
autoria do aluno, dando 
voz a sua expressão e 
discurso. 

Todos os conteú-
dos são parametrizados 
pelo Marco Comum 
Europeu, ferramenta 
que afere níveis de pro-
ficiência linguística.

Os professores da 
Yázigi possuem cer-
tificação internacio-
nal,  formação na area 
de letras, pedagogia e 

Na Yázigi todos os conteúdos são parametrizados pelo Marco Comum Europeu

afins. “Nossos alunos 
conseguem resultados 
extremamente positivos 
nos testes aplicado ao 
término dos programas, 
sendo TEOFL ITP e 
TOEIC os testes que 

priorizamos para ava-
liação”, enfatiza Luci-
mara.

A escola possui tur-
mas com aulas de se-
gunda à sexta - feira 
nos períodos da ma-

nhã, tarde e noite e aos 
sábados com aulas no 
período matutino e ves-
pertino. No próximo 
mês, a Yázigi irá abrir 
novas turmas para todos 
os cursos que a escola 

FIEC

Alunos de São João da Boa Vista visitam a Barragem do Mirim
Nesta segunda-feira 

(15) o Serviço Autônomo 
de Água e Esgotos de In-
daiatuba recebeu os alu-
nos da Unidade Remota 
da Fiec (Fundação In-
daiatubana de Educação 
e Cultura) de São João 
da Boa Vista, que foram 
conhecer a barragem do 
Rio Capivari Mirim e o 
parque construído no seu 
entorno.

A visita contou com 
a presença de 30 alunos 

do curso de informáti-
ca, acompanhados pelo 
professor Gabriel Akira 
Yanaguya (São João 
da Boa Vista) e pelo 
coordenador dos cursos 
remotos, professor Da-
niel Silva (Indaiatuba). 
O grupo conheceu a 
barragem, sua história 
e funcionamento, meio 
ambiente e uso cons-
ciente da água, através 
dos painéis espalhados 
pelo parque.

oferece. Matricule-se!
A Yázigi está locali-

zada na Avenida Fábio 
Ferraz Bicudo,  340, 
Jardim Esplanada. Para 
mais informações (19) 
3875- 0206. 

Visita contou com a presen-
ça de 30 alunos do curso de 
informática



Guarda Civil atende caso 
de violência doméstica
Os três casos de agressão contra mulher ocorreram no sábado (13)

GUARDA CIVIL

DIVULGAÇÃO
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No último sábado 
(13), a Guarda Ci-
vil atendeu três 

ocorrências de violência 
doméstica.

A primeira delas acon-
teceu no Bairro João Pioli, 
quando uma solicitação 
relatava uma briga de casal 
na Rua Doceira Rosinha 
Schettini. A equipe da 
viatura 107 compareceu 
no local dos fatos e cons-
tatou que ambos estavam 
lesionados. Marido e mu-
lher foram conduzidos até 
o UPA, onde receberam 
atendimento e posterior-
mente até a delegacia.

O segundo atendimen-
to aconteceu na Rua An-
dorinha, no Bairro Vila 
Havaí, quando a Guarda 
Civil foi acionada para 
intervir em uma briga de 
casal. Segundo a mulher, 
ela recebeu chutes e socos 
do ex-marido, o qual se-
gundo ela, também danifi-
cou a lataria de seu carro. 
Ele informou aos guardas 

detido e imobilizado pela 
Guarda Civil.

Sua mãe foi conduzida 
até o UPA onde recebeu 
atendimento médico. O 
agressor foi conduzido 
até a delegacia de polícia, 
onde o delegado após to-
mar ciência da situação 
decretou a sua prisão em 
flagrante delito.
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ACIDENTE

Homem morre 
atropelado na Visconde

Um dos casos foi registrado no Jardim Califórnia onde um indivíduo agrediu sua mãe

somente ter se defendido 
e defendido sua filha das 
agressões da ex. Diante 
dos fatos, todos foram con-
duzidos até a delegacia. Há 
15 dias o mesmo casal já 
havia sido conduzido à DP 
pelo mesmo motivo.

A terceira ocorrência 
foi registrada no Jardim 
Califórnia, na Rua Doma-

cyr Stocco Junior, onde 
um indivíduo agrediu sua 
mãe. Segundo relatos de 
testemunhas, o indivíduo 
agrediu sua mãe e a jo-
gou no chão, o que levou 
o vizinho a intervir na 
situação. O indivíduo, re-
voltado com as atitudes do 
vizinho, tentou arrombar a 
porta de sua casa, mas foi 

DENÚNCIA
Casa de Bingo é inaugurada 
e fechada no mesmo dia

DIVULGAÇÃO

Os policiais chegaram até o local através de denúncia anônima 

Vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu na manhã de quarta-feira

Na tarde de quarta-
-feira, dia 17, uma casa 
de bingo foi fechada na 
Rua Bernadino de Cam-
pos, no centro da cidade. 

Os policiais chega-
ram até o local através 
de denúncia anônima e 
dentro local havia diver-
sas máquinas de jogos, 
clientes e funcionários 
no ambiente de jogos.

Segundo depoimen-

to da investigada Sô-
nia Aparecida Medina, 
o estabelecimento foi 
aberto com intuito de 
ajudar pessoas carentes 
e o evento era patroci-
nado. De acordo com 
informações da Polí-
cia Civil a investigada 
tem 30 dias para provar 
sua inocência, caso não 
consiga o local será 
lacrado. 

No começo da ma-
nhã de domingo (14) 
um homem identif i-
cado como Alexandre 
Queiroz Martins de 46 
anos foi atropelado na 
Avenida Visconde de 
Indaiatuba.

De acordo com in-
formações,  a  ví t ima 
parou para trocar o pneu 
do seu veículo, quando 
foi surpreendido e atro-
pelado. O motorista que 
causou o acidente fugiu 
do local sem prestar 
socorro.

Testemunhas  que 

passaram pelo local 
acionaram o resgaste 
do Corpo de Bombeiros 
e o homem de 47 anos 
foi socorrido e encami-
nhado para o Hospital 
Augusto de Oliveira 
Camargo (Haoc), onde 
permanece em estado 
gravíssimo.

A vítima ficou in-
ternada até a manhã 
de quarta-feira, dia 17, 
mas não resistiu aos 
ferimentos e veio a fa-
lecer. O corpo vai ser 
velado na cidade de 
Sorocaba.
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Interessados devem se cadastrar de 15 de maio a 15 de julho

3ª HQ Fest no Parque Mall  
abre inscrições para artistas

Horóscopo de 20 a 27/04  
Por Alex Costa Guimarães

O ariano segue conhecendo muito sobre sua forma de 
sentir, seus conhecimentos acerca de suas regras de so-
brevivência na vida, e isso o torna mais falante de si, de 
seus sentimentos e de suas emoções. É um período em que 
estará mais expressivo e com maior facilidade de lidar com 
o dinheiro. Nesta fase, os relacionamentos afetivos-sexuais 

estão facilitados ao ariano.

Embora alguns taurinos tenham terminado seu inferno 
astral, boa parte sentem alguma dificuldade e limitações 
em sua comunicação, em seus sentimentos. Sentem que 
algo não está legal nesse campo e as palavras parecem 
sairem tortas e causam problemas. Época para ter cuidado 
com documentos e escritos pois podem ser emitidas com 
erros gerando confusões.

Em pleno inferno astral, recomenda-se ao geminiano que 
não exagere nas palavras, pois tendem a criar dificuldades 
desnecessárias. Uma situação familiar está pesando muito 
para quem é geminiano. É importante ter cuidado com sua 
postura temperamental. Evite se irritar se as coisas não 
estão seguindo o fluxo que você acreditaria que deveria 
seguir.

Continuam as indicações de que as atitudes, planejamentos 
e iniciativas do canceriano por estas semanas precisam 
estar harmonicas, pois facilmente entrará em confusão e 
irritação, atraído disputas desnecessárias para seu momen-
to. Sua vida profissional mostra que existem certas “pontes 
que precisam ser criadas”  para poder melhorar sua atuação 
profissional.  Evite ficar parado em sua zona de conforto.

Se nas semanas anteriores o leonino conseguiu fazer as 
alterações internas possíveis,  agora pode viajar para longe, 
ou conhecer uma pessoa que será muito importante em sua 
vida, ou desenvolverá uma importante filosofia de vida 
que o fará ver a vida de forma mais abrangente. Alguns 
leoninos podem estar se preparando para mudar de casa, 

ou organizando sua família.

O virginiano vive momentos de grandes renovações, sejam 
pessoais (aparência e hábitos), financeiras, seja de conheci-
mentos metafísicos, religiosos, ou profissionais. Sua mente 
está tendo a oportunidade de se libertar de elementos rígidos. 
Mudanças intensas em seu ambiente de trabalho.

Para o libriano continuam as induções deste forte aprendi-
zado na busca de seu equilíbrio. Seu trabalho mostra onde 
ele está  se mostra desequilibrado e onde seu forte orgulho 
precisa ser ajustado. Questões de estudos e contratos podem 
ser um foco de dificuldades. Sua mente pode querer ser rígida 
para analisar os fatos, é bom evitar rigidez por algum tempo.

O escorpiano precisa saber organizar suas emoções, é bom 
limpar dentro de si, aqueles sentimentos pesados, de insatis-
fação, irritação e outros mais. Esta semana pede harmonia 
no sentir e no pensar. A falta desse equilíbrio pode levar a 
problemas de saúde (nervos e circulação) e de relacionamentos 
como discusões e irritações desnecessárias.

Continua a boa fase de grande aprendizado para o sagitaria-
no. É um momento de aprender a quebrar limites e prisões 
internas, prisões de idéias e conceitos. Relacionamentos 
afetivos-sexuais podem ser uma fonte de problemas, pois 
tendem a gerar fofocas e traições, espere um pouco mais 
antes de sair pra balada, há uma tendencia a se irritar ou se 
relacionar temporariamente com pessoas irritadas.

O capricorniano continua em uma fase cansativa, mas ao 
mesmo tempo libertadora, pois parte de seus limites está se 
quebrando e facilitando a sua liberação, logo mais a frente. A 
cada semana fica um pouco mais intenso aquele desejo de ser 
livre, mais leve e alegre. Aproveite para expandir e conhecer 
pessoas atraentes. Dentro de casa pode gerar muito discussão.

Ao longe de dois anos o aquariano vem sendo e será tra-
balhado para diminuir sua prisão mental, seus conceitos de 
verdade que precisam ser renovados. Junte-se isso a neces-
sidade dessa semana de se expressar melhor, de conhecer 
novas pessoas, de melhorar seus escritos ou contatos. Foque 
em buscar algo novo pra si mesmo.

O pisciano terpa facilidades de percepção de sua mente, de 
seus conhecimentos práticos, de como lidar com as comuni-
cações, e o que esperar de suas colocações. O momento é de 
grande importância para que sabia como conseguir escapar 
de suas limitações emocionais.
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A terceira edição da 
HQ Fest já tem 
data para acon-

tecer: 14 de setembro, 
novamente no Parque 
Mall Indaiatuba. Como 
nos últimos anos, a ex-
pectativa da organização 
é receber um grande nú-
mero de quadrinistas e 
caricaturistas, que terão 
entre os dias 15 de maio a 
15 de julho para preencher 
sua ficha de inscrição e 
confirmar presença no 
evento, organizado pelo 
Estúdio EMT.  

As inscrições para os 
artistas são limitadas e 
serão disponibilizadas 70 
vagas. Os interessados 
devem fazer contato com 
os organizadores, pelo 
telefone (19) 98157-3786 
ou no e-mail estudioemt@
gmail.com. Na sequência, 
o artista receberá uma fi-
cha de inscrição, que deve 
ser preenchida e devolvida 
à organização do evento.  

Com o cadastro apro-
vado, o artista terá a opor-
tunidade de divulgar seu 
trabalho para o público 
durante a HQ Fest, que 
promete uma programa-
ção completa, com direito 
a palestras, desfiles de 
cosplayers, exposição e 
vendas de histórias em 
quadrinhos, além da pre-
sença de artistas e espe-
cialistas renomados. 

Expectativa
A expectativa cresce 

para a terceira edição da 

HQ Fest. “A expectativa 
para esta edição é muito 
positiva, uma vez que 
no ano passado tivemos 
80 artistas e mais de dois 
mil visitantes”, ressalta o 
cartunista Moacir Torres, 
organizador do evento. 
“É muito bom realizar o 
evento no Parque Mall, 
que conta com amplo 
espaço e total apoio do 
empreendimento. Com 
certeza, será o local de ou-
tras edições da HQ Fest”. 

Com entrada gratuita, 
o público poderá comprar 

os quadrinhos diretamen-
te com seus autores, tirar 
fotos, pegar autógrafos e 
conversar com os artistas. 
Para Flávio Norberto, ad-
ministrador do shopping, 
a HQ Fest já se tornou tra-
dição em Indaiatuba. “O 
Parque Mall se orgulha 
em apoiar este evento que, 
além de promover uma 
diversidade cultural, tem 
como foco divulgar os 
trabalhos desenvolvidos 
pelos artistas”, salienta. 
“Assim como nas edições 
anteriores, tenho certeza 

que 2019 será um suces-
so, com boa presença do 
público, que poderá ainda 
utilizar toda a estrutura 
oferecida pelo shopping”.

xxxxxx

3ª HQ Fest - Inscrições
Data: 15 de maio a 15 
de julho 
Quem pode partici-
par: quadrinistas, cari-
caturistas e cosplayers 
Evento: 14 de setembro 
Horário: 9h às 20h 
Informações: 
www.hqfest.com.br 
Entrada gratuita



 ANIVERSARIANTES DO MÊS DE ABRIL - ATENTO

ADRIANA 
NABARRETE

MAURO PAULO

ANDREIA 
RAIMUNDA

MEIRE

BRUNO DE 
MOURA

SANDRA DUETTO

FERNANDO

THIAGO JULIO CESAR

JOSÉ WANTUILALESSANDRO

MAX
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Noite da Sessão Solene de 
Posse da nova Diretoria da 
113ª Subseccão de Indaiatu-
ba, da OAB, para o triênio 
2019/2021, no Espaço Órion 
do Indaiatuba Clube. Os elei-
tos : Presidente Viviane Mata-
velli, -  Vice-Presidente  Carlos 
Rogério Berti  -  Secretária Ge-
ral  Daniela Aun  -  Secretário 
Adjunto Ricardo Bueno Reis 
- Tesoureira Svetlana Biletsky.

Na tarde do dia 15/04, a ABID recebeu a imprensa local para uma coleti-
va de esclarecimento do que será a sua “34ª Mostra de Dança Solidária da 
ABID”, que acontece em prol do Projeto CIF Oficina de Dança. Prestigiem 
dia 21 de abril a 3ª Mostra de Dança Solidária da ABID, às 19h00, no CIAEI 

A Equipe da Odontoclinic Luana, Dra. Bruna Ribeiro e Tamires recebu essa 
semana um Bolo da Madre, presente do Jornal Mais Expressão!.

E no dia 15 de Abril, a o Presidente da Câmara 
Hélio Ribeiro comemorou a vida duas vezes, foi 
seu aniversário e nasceu sua netinha Maria Edu-
arda. Parabéns, Saúde e Felicidades!

Coquetel de  inauguração da Oral Unic.  O Dr. Fábio Avelar, diretor clínico e res-
ponsável técnico, especialista em implantes e sua sócia, a empresária Dulce Mara. 
A Oral Unic tem estrutura climatizada, em uma área construída de 400m² na 
Avenida Visconde de Indaiatuba, 337 Vila Vitória. Parabéns, sejam bem vindos! 

Camila Rajo e Marcela Machado, reuniu im-
prensa local em um Happy Hour para conhecer 
as instalações da Singulari Roteiros Personaliza-
dos, que está  localizada à Av. Presidente Vargas, 
2921, sala 809 no Towers Office, em Indaiatuba.  

No dia 14/04, aconteceu na cidade de Piraci-
caba, a “Assembléia  Distrital do Rotary Club 
Distrito 4310/4620, no Colégio 15 de No-
vembro. Iniciou com uma saudação de boas 
vindas do Governador Eleito Alziro Kühne 
de Oliveira e a abertura dos trabalhos, com 
a Palestra “Rememorando as Mudanças” pro-
movidas pelo PLD, PLC e Subsídios do Ro-
tary e Fundação Rotária, pelo Gov.1990/91 
Newton Colenci e depois diversas atividades 
foram distribuídas por salas, finalizando com 
a Sessão Plenária de Encerramento

Dia 18 de Abril, o 
Rodrigo Santa Rosa 
e a Carolina Santa 
Rosa comemora-
ram o Aniversário 
da filhota Thalita 
Santa Rosa que fez 
8 aninhos. 
Parabéns Tatá!!
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Coluna do Chef – Simetria Restaurante

Ciao Amici!

ROYAL PALM TOWER INDAIATUBA
Av. Francisco de Paula Leite, 3.027
Recreio Campestre Joia – Fone: (19) 2117-6600

SIGA O SIMETRIA RESTAURANTE NAS REDES SOCIAIS:
instagram: @simetriarestaurante | facebook: simetria restaurante
site: https://royalpalm.com.br/royal-palm-tower-indaiatuba/gastronomia/

O Chef Ricardo Cleto é responsável pelo menu do Si-
metria Restaurante, localizado no Royal Palm Tower In-
daiatuba. Com 47 anos e formação acadêmica em Águas 
de São Pedro pelo CIA – Culinary Institute of America 
em 1998, o Chef ainda possui cursos de especialização 
em bares, restaurantes e preparo de carnes pelo Senac.

CHEF RICARDO CLETO

Para essa semana da Páscoa, pensei em sugerir a vocês uma receita de bacalhau um pouco 
diferente. A receita é o Bacalhau grelhado com molho de Moqueca e camarões. Preparada 
com o tradicional bacalhau fresco, a inovação será no molho de Moqueca, que foge dos 
padrões. Ele é extremamente saboroso e aromático, combinado com alguns camarões gre-
lhados é servido, simplesmente, com arroz branco e batatinhas cozidas. Tenho certeza que 
irá surpreender a quem se dispuser a ousar no almoço de Páscoa para a família! E para quem 
estiver com vontade de saborear esse delicioso prato sem ter o trabalho de prepara-lo, é só 
vir ao Simetria no Domingo de Páscoa, essa será uma das delicias servidas em nosso Buffet!
Vamos a receita, que é fácil e rápida!

Ingredientes:
4 filés de bacalhau frescos, 200g cada
8 ou 12 camarões rosas, grandes e limpos, pode deixar o rabo
3 colheres de sopa de azeite dendê
1 cebola roxa picada em cubos 
2 dentes de alho amassados
3 tomates pelados cortados em cubos
150ml de leite de coco
25ml de vinho branco seco
½ de pimentão vermelho picado
½ de pimentão amarelo picado
1 pimenta dedo de moça sem sementes, picada
Coentro fresco ou salsinha picada a gosto. Deixar uns ramos para decorar o prato
Sal a gosto

Modo de preparo: 
Refogue a cebola, o alho, a tomate, os pimentões e a pimenta até ficarem no ponto. Coloque 
o vinho e deixe evaporar por alguns segundos.
Coloque tudo no liquidificador, junto com o leite de coco frio. O indicado é bater tudo com 
o leite frio. Bata até ficar homogêneo.
Volte para a panela, deixe apurar a chegar na consistência, acerto o sal e acrescente o coentro 
ou salsinha e está pronto!
Em seguida, grelhe os camarões e reserve. Grelhe os filés de bacalhau. Em um prato, sirva 
o bacalhau, colocando o molho sobre ele e decore com os camarões grelhados e os ramos 
da erva que utilizou. 
Sirva com arroz branco e batatas cozidas, temperadas com azeite de oliva e sal.
Os ingredientes rendem até quatro porções do prato.

Buon Apetitto e Feliz Páscoa!!!

ERRATA
A Coluna do Chef da semana do dia 12 de abril, trouxe a vocês a receitas do Creme Brulée, 
mas deixamos de fora um dos ingredientes principais da receita da sobremesa, que são as 
gemas, sendo assim, pedimos desculpas e trouxemos os ingredientes completos da receita! 
Confira:

Ingredientes
•	 8 gemas
•	 800g de açúcar refinado
•	 2 colheres de sopa de essência de baunilha
•	 1l de creme de leite fresco
•	 50g de açúcar cristal para cobertura de caramelo
•	 Maçarico de cozinha

Familia Santos, aproveitando a noite para comer uma 
deliciosa pizza na Pizzaria Torrelaguna

Prof. Jane e seus alunos da Unidade II do Colegio Meta 
em atividade pedagógica

 Marcelle, Mariana e Ronaldo Amstalden, curtindo a noi-
te em família na Pizzaria Torrelaguna que fica em Itaici

Adriano da Novittá Interiores com o Bolo da Madre, pre-
sente do Jornal Mais Expressão

Mayra e Gilmar no Grenelle Gastro Pub

Quintal da Vó possui estabelecimento próprio e seu Pet 
também é bem vindo.

Chope Brahma e Colorado e nao deixe de experimentar 
a entrada da casa: Cachaça Dexamudo



A Nova Loja / Coleção Magnólia

Bar do Alemão/ Festival de Páscoa
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Adelaide Decorações

Grenelle Gastro Pub

Agora é hora de pensar em persianas, cortinas, papel 
de parede, colchas sob medida, almofadas, tapetes e 
carpetes. Então ligue já para a Adelaide Decorações. Há 
mais de 20 anos fazendo sucesso com seu bom gosto 
e profissionalismo. Tecidos nobres e o que há de mais 
moderno no mercado. Av. Itororó, 704 – Fones: (19) 
3894-4638 / (19) 99763-2829. (Atendimento no anúncio 
abaixo). Você vai adorar e seu bolso também!

Cardápio especial para hoje no Grenelle Gastro Pub. 
O chefe preparou um menu maravilhoso como suges-
tão para seu feriado! Inclui entrada, prato principal e 
sobremesa, segue: Entrada: Cestinha comestível de 
provolone com salada. Acompanha molho especial. 
Prato Principal: Opção 1: Salmão grelhado com molho 
de espinafre e arroz cremoso com champignon. Opção 
2: Saint Peter grelhado ao molho de cogumelos e arroz 
com brócolis. Sobremesa: Brigadeiro de colher com 
castanhas e sorvete de creme. *Valor do menu: R$79. 
Reserve sua mesa através do WhatsApp (19)99924-
2494 ou Fone: (19) 3834-4802. Av. Conceição, 250 

Hoje sexta, sábado e domingo não perca o Festival de Páscoa 
do Bar do Alemão com fantásticos pratos: Peixe co molho 
de tomate e camarão, Parmegiana de peixe, Bacalhoada, 
Bolinho de Bacalhau, Talharim com camarões, Belle Meunìere 
e Variedade em massas finas. Imperdível! Av. Coronel Antônio 
Estanislau do Amaral, 630. Fone: (19) 3328-0610

Não deixe de conferir na A Nova Loja a coleção Center Noivas 
“Magnólia”. Inspirada na flor magnólia utilizada a perfumaria 
requintada pela sua fragrância doce. O significado dessa 
flor remete à nobreza, perseverança, dignidade e à beleza 
esplêndida. E é isso que as noivas buscam encontrar em seu 
vestido de noiva. Vestidos com cortes e modelagens perfeitos e 
preocupação com os tecidos e suas texturas, pedrarias, bordados 
e transparências. Quando a noiva passa deixa um rastro desta 
flor tão cheirosa. Coleção maravilhosa. Dê uma espiada também 
na coleção moda festa longos e curtos, da nova coleção verão 
que está deslumbrante (venda e aluguel). Rua: Ademar de Barros 
nº 1011 - WhatsApp (19) 99540-8836 / Fone: (19) 3875-1760

Casamento de Cléber 
e Jeniffer. É a A Nova 
Loja homenageando 
seus clientes.  

O simpático Arion Bueno, esta semana no Restaurante 
Kostela do Japonês

Dra. Ana com Helena e a sua linda gatinha Jade em consulta 
na Clínica Bicho Amigo

Nana e Moreno saboreando a maravilhosa costela do 
Restaurante Kostela do Japonês

Adalto e Augusto no Cintra Restaurante
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Recebemos essa semana para no Expressão no Ar, Massao 
Kanesaki Vereador e vice-presidente da Câmara Municipal 
de Indaiatuba, que falou sobre o projeto Base Indaiatuba 
e muitos outros projetos. E também o Dr. Caio Guarnieri 
da Oral Sin Indaiatuba, que comentou sobre implantes 
dentários. Acesse nosso Canal no Youtube e veja na íntegra.

Tiago Costa formou mais uma turma de alunos mais que especiais, no 
último dia 08 de abril, com o curso de Extensão Capilar da Mermaid Hair, 
no Diplomat. Parabéns a todos.!

Athos Mazzoni e Adriana Mazzoni Presidentes da Congesa, na segunda edição do Life 
in Progress que aconteceu no último sábado. Porque o que é bom, merece repeteco!

No ultimo sábado, inaugurou a nova sede da Volacc “Voluntárias de Apoio no 
Combate ao Câncer”, que há 25 anos vinha sendo planejada. Ao lado do Pre-
feito Nilson Gaspar, Vice Tulio, Vereador Hélio Ribeiro e Vereador Cebolinha as 
portas foram abertas por ela, Dona Joana Joly a mãezona desse projeto. Para-
béns a todos os parceiros e a prefeitura pelo apoio. O Jornal Mais Expressão 
não poderia deixar de registrar esse momento tão importante!

No último dia 11/04 a Balila recebeu em um coquetel, amigos e clientes para o lançamento 
do TCROSS o primeiro SUV produzido pela Volkswagen no Brasil, que chegou para revo-
lucionar os padrões do segmento. O Mais Expressão deseja muito Sucesso!

Eller e Lidia Azevedo com a Equipe da CodeBuddy, uma escola de Programação 
e Robótica para crianças de 07 a 16 anos que inaugurou na última sexta-feira. 
Parabéns! O Mais Expressão deseja muito sucesso!

Adam é um persa 
lindo e sua Dona 
Maisa o leva toda 
semana  pa ra 
tomar seu banho 
na CLEAN PET, 
que fica na Av. 
Conceição, 170.  
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negócios & classificados
Nº 843

CA08239 - ALTO DE ITAICI - AT. 604 m² AC. 450 m² - 6 dormitórios (sendo 4 suítes e 1 máster), sala ampla para 2 ambientes, lavabo, cozinha, área 
gourmet com churrasqueira e piscina e garagem para 4 autos. Condomínio com portaria 24 horas, piscina, salão de festas e quadra poliesportiva. R$ 
3800,00 + COND + IPTU.

CA06223 - VISTA VERDE - AT.175 m² AC. 135,49 
m² - 3 dormitórios (1 suíte) todos planejados, 
escritório, sala de estar e jantar integrada, la-
vabo, cozinha planejada, WC Social, lavanderia, 
quintal com churrasqueira, garagem para 3 au-
tos 1 coberta. R$ 2.500,00 + COND + IPTU.

CA08197 - VILA SUIÇA - AT.300 m², AC 169 m², 
03 Dormitórios (Sendo 01 Suíte), WC Social, Sala 
de Estar, Sala de TV, Copa e Cozinha, Despensa, 
Lavanderia, Banheiro de Empregada, Área Gour-
met, Quintal, Garagem P/ 04 Autos e Jardim. R$ 
2400,00 + IPTU.

VENDA

CA08223 - CHÁCARAS AREAL - AT. 467,18 AC. 
378,93 - 3 suítes (1 com closet e hidro na parte 
inferior), sala de TV, sala de estar, sala de jan-
tar, lavabo, cozinha planejada, lavanderia, chur-
rasqueira, piscina e garagem para 6 autos. R$ 
1.150.000,00. Aceita permuta por chácara em 
Terras de Itaici.

CA08225 - JARDIM ADRIANA - AT. 125 m² AC. 
176 m² - 4 dormitórios (2 suítes), sala, copa, 
cozinha planejada, área de churrasqueira com 
banheiro, lavabo, lavanderia e garagem para 2 
autos com portão eletrônico. R$ 425.000,00 es-
tuda proposta

AP04459 - PALLAZZO ROYALE - 02 Suítes, Sala 
Estendida 02 Ambientes, Cozinha, Lavanderia, 
Espaço Gourmet, WC Social e Garagem P/ 02 
Autos Cobertas. R$ 487.600,00.

CA08203 - AC. 100,00 m² - AT. 125,00 m² - EX-
CELENTE IMÓVEL COM LOCALIZAÇÃO PRÓXIMA 
AO DISTRITO INDUSTRIAL - 2 dormitórios sendo 
1 suíte, 02 WC social, 1 sala com cozinha estilo 
americana planejada, quintal, churrasqueira. 02 
vagas cobertas. R$ 320.000,00

CA08221 - PARQUE DOS INDAIÁS - AU. 193 m 
² - Imóvel com duas casas no mesmo terreno, 
pavimento inferior e superior no nível da rua.  
Sendo cada uma com 02 dormitórios, sala, co-
zinha, WC e garagem coberta para 2 autos. R$ 
350.000,00

CA08171- JARDIM MONTREAL RESIDENCE - 
AT.150 m² AC.170 m² - Sobrado com 03 suítes 
sendo uma master, WC social, sala 02 ambien-
tes, cozinha, área gourmet, lavanderia, garagem 
para 03 autos, portaria 24 horas, piscina, acade-
mia, salão de festas, Playground. R$ 646.000,00

CA07515 - JARDIM BRÉSCIA - AT 200m², AC 
120m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte, WC so-
cial, sala ampla dois ambientes, cozinha plane-
jada, lavanderia fechada com armários, espaço 
gourmet com churrasqueira, pia com armários, 
WC externo, garagem para 02 autos sendo 01 
coberta. **Condomínio novo com piscina adul-
to/infantil, salão de festas, quiosque.

CA07970- JARDIM RESIDENCIAL - MARIA DULCE 
- AT. 300m² AC.180m² 03 dormitórios, sendo 01 
suíte, cozinha, sala 02 ambientes, área gourmet, 
área de serviço, excelente acabamento, ótima 
localização, área de lazer completa, garagem 
para 02 autos, portaria 24 horas, R$ 890.000,00

LOCAÇÃO

AP04460- 02 Dormitórios, wc social, sala, cozi-
nha com armários, lavanderia, 01 vaga de gara-
gem. R$ 900,00 + COND. INCLUSO IPTU.

AP04470 - TORRE VIENA - AT. 98m², 03 Dormi-
tórios (Sendo 01 Suíte C/Armários), WC Social, 
Sala Dois Ambientes (Jantar e Estar), Cozinha e 
Lavandeira C/ Armários, 02 Vagas de Auto no 
Subsolo. R$ 1700,00 + COND + IPTU

AP04399 - DUE - AU. 129 m² - 4 dormitórios (2 
suítes sendo 1 com closet), lavabo, sala para 2 
ambientes, cozinha planejada, varanda fecha-
da com vidros e pia, banheiro de serviço, WC 
social, lavanderia planejada e garagem para 3 
autos coberta. Apartamento com aparelhos de 
ar condicionado da marca Fujitsu. Condomínio 
com área de lazer completa e portaria 24 horas. 
R$ 3.200,00 + COND + IPTU.

CA03058 - MORADAS DE ITAICI - AT. 70 m² - 02 
dormitórios (1 com armário)., WC social, sala, 
cozinha c/ armário, lavanderia, quintal, garagem 
p/ 02 autos. R$ 1.200,00 + IPTU + COND.

CA08204 - Jardim Jequitibá - AT 169,50 m² 
AC.146,43m² - 03 dormitórios sendo 01 suítes, 
01 salas, garagem para 02 autos, ótima localiza-
ção. R$ 1.800,00 + IPTU

CA08187 - VILA MARIA HELENA - AT. 175m² 
Ac.135m² 03 dormitórios sendo 01 suíte, WC 
social, sala, cozinha, lavanderia, garagem para 
02 autos, excelente localização 2.000,00 + IPTU

CA08223 - CHÁCARAS AREAL - AT. 467,18 AC. 378,93 - 3 suítes 
(1 com closet e hidro na parte inferior),sala de TV, sala de estar,  
sala de jantar, lavabo, cozinha planejada, lavanderia, churrasqueira, 
piscina e garagem para 6 autos. R$ 1.150.000,00. Aceita permuta 
por chácara em Terras de Itaici.

CA08241 - RESIDENCIAL JARDIM MARINGÁ - AT 300m² AC 
260m² - Lindo sobrado a venda e locação, em condomínio fechado, 
pavimento térreo,  sala de tv, cozinha americana planejada e sala 
de estar, despensa, lavanderia, brinquedoteca, escritório e lavabo, 
área gourmet com + despensa e banheiro. Pavimento superior: 03 
amplas suítes com closet e sacada, roupeiro, aquecimento solar 
em todos os pontos de água, ar condicionado na sala e nas  suítes,  
condicionado no closet da suíte master, acabamento de altíssimo 
padrão, móveis planejados em todos os ambientes, sala, área gour-
met, despensa, roupeiro, closet e banheiros, garagem para 04 autos 
sendo 02 cobertas. R$ 5.500,00 + COND +IPTU.

AP04443- DUE - AU.130 m²- 03 Suítes, wc social, sala estendida, 
cozinha americana planejada, lavanderia, varanda gourmet com 
churrasqueira, hobby box fechado planejado com prateleiras,03 
vagas de garagem cobertas, vista para piscina. VENDA R$ 
830.000,00 LOCAÇÃO 3.500,00 + COND.+IPTU.

CA08123 - JARDIM PAU PRETO - AT. 125 m² AC. 110 m² - Casa nova 
em excelente localização com 3 dormitórios (1 suíte), sala, cozinha 
planejada, WC social, lavanderia, sótão e garagem para 2 autos co-
berta. R$ 382.000,00

CA08239 - ALTO DE ITAICI - AT. 604 m² AC. 450 m² - 6 dormi-
tórios (sendo 4 suítes e 1 máster), sala ampla para 2 ambientes, 
lavabo, cozinha, área gourmet com churrasqueira e piscina 
e garagem para 4 autos. Condomínio com portaria 24 horas, 
piscina, salão de festas e quadra poliesportiva. R$ 3800,00 + 
COND + IPTU.

CA08186 - JARDIM DOS IMPÉRIOS - AT 150m², AC 110m², 02 Suí-
tes (01 C/Closet), Lavabo, Sala de Estar, Sala de Jantar e Cozinha 
Totalmente Integradas, Área Gourmet, Lavanderia, Quintal, Jardim 
e Garagem para 02 Autos. Finíssimo Acabamento. R$ 424.000,00.



VENDA CHÁCARAS   

RECANTO CAMPESTRE 
-VIRACOPOS CH00328

EXCELENTE CHÁCARA 
COM 3 DORMITÓRIOS 

SENDO 1 SUÍTE, SALA, 
COZINHA, WC, ÁREA DE 

SERVIÇO, EDÍCULA,5 
VAGAS 

R$ 560.000,00

LAGOS DO SHANADÚ- 
CH00324

 EXCELENTE SOBRADO 
COM 3 SUÍTES,1 COM 
CLOSET, SALA, COZI-

NHA, WC, LAVABO, DES-
PENSA, 4 VAGAS.

R$ 1.010.000,00

TERRAS DE ITAICI- CH 
00331

EXCELENTE SOBRADO 
COM 3 SUÍTES, SALA DE 
JANTAR EM 3 AMBIEN-

TES, COZINHA, WC, PIS-
CINA, 3 VAGAS.
R$ 1.350.000,00

VENDA TERRENOS   

JD. TURIM- TR00002
TERRENO 150 M² VÁRIOS 

LOTES
R$ 112.000,00

JD. TURIM- TR0006
TERRENO 207 M² VÁRIOS 

LOTES
R$ 152.000,00

JD. HELVÉTIA -TR00796
TERRENO 255 M²

R$ 170.000,00

JD. MARINGÁ- TR 00804
TERRENO 314 M²

R$ 210.000,00

RECREIO CAMPESTRE 
-VIRACOPOS TR 000009

TERRENO 999 M²
R$ 220.000,00

JD. REGINA-TR00731
TERRENO 370 M²  CAÍDA 

NA FRENTE.
R$ 240.000,00

SALTO- TE 00011
TERRENO 1.058 M²

R$ 265.000,00

RODOVIA LIX DA CUNHA-
-TR00778

TERRENO 999 M²
R$ 280.000,00 +R$ 280,00 

(CONDOMINIO)

JD. RESIDENCIAL VILA 
SUIÇA-TR 00754
TERRENO 400 M²

R$ 339.000,00

VENDA SALÃO/
COMERCIAL

CENTRO-SL00367
SALÃO 500 M² E 300 M²  
DE ÁREA CONSTRUÍDA

R$ 2.000.000,00

JD. PORTAL DO SOL – CA 
02979

 02 DORMITORIOS, SENDO 
1 SUITE, ESCRITÓRIO, 
SALA, COZINHA, WC

R$ 275.000,000

JD. MORADA DO SOL – CA 
03052

 02 DORMITORIOS, SENDO 
1 SUITE, SALA, COZINHA, 

WC, ÁREA DE SERVIÇO, 02 
VAGAS

R$ 280.000,000

COND. FLAMBOYANT – CC 
00052

 03 DORMITORIOS, SENDO 
1 SUITE, 02 SALAS, COZI-

NHA, WC, ÁREA GOURMET
R$ 385.000,000

PORTAL DAS ACACIAS – 
CC 00074

 02 DORMITORIOS, SALA, 
COZINHA, WC, ÁREA 

GOURMET, ÁREA DE SER-
VIÇO, 01 VAGA
R$ 400.000,000

COND.PARQUE REAL – CC 
00053

 03 DORMITORIOS, SENDO 
1 SUITE, SALA, COZINHA, 

WC, CHURRASQUEIRA
R$ 420.000,000

COND.PARQUE REAL 
-CA03111

3 DORMITÓRIOS, SENDO 
1 SUÍTE, SALA, COZINHA, 

WC, ÁREA GOURMET. 2 
VAGAS

R$ 435.000,00

COND.VISTA VERDE – CC 
00069

 03 DORMITORIOS, SENDO 
1 SUITE, SALA 2 AMBIEN-

TES, COZINHA, WC, CHUR-
RASQUEIRA, 02 VAGAS

R$ 490.000,000

COND.VISTA VERDE – CC 
00058

3 DORMITÓRIOS, SENDO 
1 SUÍTE, SALA, COZINHA, 

WC, LAVABO, ÁREA DE 
SERVIÇO, ÁREA GOUR-

MET.2 VAGAS
R$ 5000.000,00

COND.VISTA VERDE- 
CC0068

3 SUÍTES, WC, SALA, CO-
ZINHA, ÁREA GOURMET, 
GARAGEM PARA 2 CAR-

ROS.2 VAGAS
R$ 540.000,00

COND.BRESCIA-CC0062
3 DORMITÓRIOS,1 SUÍTE, 
SALA EM 3 AMBIENTES, 
COZINHA, WC, ÁREA DE 

SERVIÇO.3 VAGAS
R$ 570.000,00

COND.VISTA VERDE 
-CC00067

3 SUÍTES, SALA, COZINHA, 
WC, ÁREA DE SERVIÇO, 

ÁREA GOURMET.3 VAGAS
R$ 690.000,00

VENDA APARTAMENTOS   

JD. ELDORADO – AP 00555
02 DORMITÓRIO, SALA, 
COZINHA, WC, ÁREA DE 

SERVIÇO,01 VAGA.
R$ 150.000,000 + R$ 40,00 

(CONDOMINIO) 

JD. MORUMBI – AP 00891
02 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, WC, ÁREA DE 

SERVIÇO
R$ 160.000,000  

JD. COLIBRIS – AP 00862
02 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, WC,01 VAGA.

R$ 175.000,000 + R$ 200,00 
(CONDOMINIO)

CENTRO – AP 00558
KITNET COM QUARTO, 

COZINHA E BANHEIRO, 01 
VAGA

R$ 175.000,000 + R$ 313,00 
(CONDOMINIO) + R$ 54,00 

(IPTU)

CENTRO – AP 00711
KITNET COM QUARTO, 
COZINHA E BANHEIRO 

(MOBILIADA) ,02 VAGAS
R$ 190.000,000

ITAICI – AP 00901
03 DORMITÓRIOS, SENDO 
01 PLANEJADO, SALA, CO-
ZINHA, WC, ÁREA DE SER-
VIÇO,01 VAGA COBERTA.
R$ 200.000,000 + R$ 250,00 
(CONDOMINIO) + R$ 50,00 

(IPTU)

JD. SANTIAGO – AP 00835
02 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, WC, ÁREA DE 

SERVIÇO,02 VAGAS.
R$ 240.000,000

JD. MONTE VERDE – AP 
00870

02 DORMITÓRIOS, SENDO 1 
SUITE, SALA 2 AMBIENTES, 

COZINHA, WC,01 VAGA
R$ 280.000,000 + R$ 200,00 

(CONDOMINIO)

JD. TROPICAL – AP 00858
03 DORMITÓRIOS, SALA 
2 AMBIENTES, COZINHA, 
ÁREA DE SERVIÇO WC,01 

VAGA
R$ 270.000,000

JD. MOACIR ARRUDA – AP 
00867

02 DORMITÓRIOS, SALA 
2 AMBIENTES, COZINHA, 
ÁREA DE SERVIÇO WC,01 

VAGA
R$ 290.000,000

VENDA CASAS   

JD. COLIBRIS – CA 03003
02 DORMITÓRIOS, SALA, 

COZINHA, ÁREA DE SERVI-
ÇO, WC,02 VAGAS

R$ 210.000,00

JD. SABIAS – CA 03066
 02 DORMITORIOS, SENDO 
1 SUITE, SALA, COZINHA, 
WC, ÁREA DE SERVIÇO, 
CHURRASQUEIRA. 3 VA-

GAS DE GARAGEM.
R$ 265.000,00

 CASA COMERCIAL+ SA-
LÃO -CENTRO – CA 003121
PISO SUPERIOR 03 DOR-

MITÓRIOS, SENDO 01 COM 
SUITE,  2 SALA, COZINHA, 
EDICULA, ÁREA GOURMET 

COM CHURRASQUEIRA.
SALÃO 100  M² 02 WC

R$ 4.300

CASA COMERCIAL-CEN-
TRO CA03119

04 SALAS SENDO 1 SUITE, 
RECEPÇÃO, COZINHA, 

AREA DE SERVIÇO, 3 WC, 
08 VAGAS DE GARAGEM.

R$ 2.500

CASA COMERCIAL- CEN-
TRO-CA02773

04 DORMITORIOS SENDO 
(03 SUITES), 03 SALAS,ES-

CRITORIO, RECEPÇÃO, 
COPA, COZINHA, 05 WC, 

QUINTAL ,  09 VAGAS GA-
RAGEM.

R$ 10.000,00  + R$ 700,00 
(IPTU)

LOCAÇÕES 
APARTAMENTOS

CENTRO – AP 00932
EXCELENTE KITNET COM 
QUARTO, COZINHA E BA-

NHEIRO
R$ 700,00 (INCLUSO ÁGUA 

E IPTU)

CIDADE NOVA – AP 00925
03 DORMITÓRIOS SENDO 

01 SUITE, SALA 02 AM-
BIENTES, COZINHA, WC, 

01 VAGA
R$ 2.200,00 + R$ 530 (CON-
DOMINIO) R$ 100,00 (IPTU)

JD. SANTA CRUZ – AP 
00924

KITNET COM QUARTO, 
COZINHA E BANHEIRO

R$ 600,00 + R$ 53,00 (IPTU) 
+ R$ 50,00 (ÁGUA)

CENTRO – AP 00445
02 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, WC, ÁREA DE 

SERVIÇO, 02 VAGAS
R$ 1.000,00 + R$ 420,00 

(CONDOMINIO) + R$ 122,00 
(IPTU)

CENTRO ED. YPE – AP 
00896

01 DORMITÓRIO, SALA, 
COZINHA, WC, ÁREA DE 

SERVIÇO
R$ 1.000,00 + R$ 300,00 

(CONDOMINIO) + R$ 55,00 
(IPTU)

JD. COLIBRIS – AP 00883
02 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA PLANEJADA, 

WC, 01 VAGA
R$ 1.000,00 (INCLUSO CON-

DOMINIO E IPTU)

ED. PLAZA – AP 00926
02 DORMITÓRIOS, SENDO 
1 SUITE, SALA, COZINHA, 

WC, ÁREA DE SERVIÇO, 02 
VAGAS

R$ 1.400,00

 CIDADE NOVA - ANDALUZ 
– AP 00925

03 DORMITÓRIOS, SENDO 
1 SUITE, SALA 02 AM-

BIENTES, COZINHA, WC, 
VARANDA, ÁREA DE SER-

VIÇO, 02 VAGAS
R$ 2.200,00 + R$ 530,00 

(CONDOMINIO)

B2 Imóveis

LOCAÇÃO SOMENTE COM FIADOR OU SEGURO FIANÇA
Apto Jd. Colibris: 2dorm, sala, coz, wc , 1 vaga. R$: 175.000,00 Kitnet Centro ótima localização. R$: 175.000,00

LOCAÇÕES SALAS E 
SALÕES 

CENTRO – SL 0112 
ED. AMBASSADOR
1 WC, ANDAR ALTO
R$200,00 + R$400,00 

(COND) + R$ 65,00 (IPTU)

ÓTIMO SALÃO
JD. AMERICA - SL 00355

100 M², 02 AMBIENTES, 02 
WC SENDO 01 ADAPTADO
R$ 900,00 (INCLUSO IPTU)

JD. MORADA DO SOL - SL 
00364 50 M² + 2 WC

R$ 950,00 (IPTU INCLUSO)

JD. COLIBRIS - SL 00362 
120 M²

R$ 2.000,00 + R$ 100,00 
(IPTU)

CENTRO - SL 00365
90 M² ,02 WC, 

R$ 2.000 + R$ 154,00 (IPTU)

JD. DO VALE- SL 00366
98 M², 02 WC
R$ 1.000,00

ITAICI - SL 00354
300 M², 03 WC, VESTIA-
RIOS, COZINHA, ESCRI-
TÓRIO E VAGA PARA 10 

CARROS
R$ 6.000,00 + R$ 240,00 

(CONDOMINIO)

VILA SFEIR -SL 00358
80 M², 01 WC

R$ 1.800,00 (IPTU INCLU-
SO)

EXCELENTE GALPÃO
VITÓRIA MARTINI - GL 

00042
 380 M² DE CONSTRUÇÃO, 
5 WC SENDO 01 ADAPTA-
DO PARA CADEIRANTE, 

COZINHA E AMPLO ESTA-
CIONAMENTO

R$ 6.000,00 

CAMPO BONITO - SL 
00363

140 M² ,02 WC
R$ 2.000,00 +R$ 

140,00(IPTU)

EXCELENTE GALPÃO
BAIRRO PIMENTA - GL 

00044
5.000 M², ESCRITÓRIO, 
REFEITÓRIO, WC, VES-

TIÁRIO.
R$ 14.000,00 + R$ 600,00 

(IPTU)

CENTRO -SL 00367
300 M², WC
R$ 7.000,00   

LOCAÇÕES CASAS  

JD.CALIFORNIA – CA 
02570

01 DORMITÓRIO, SALA, 
COZINHA, WC, 01 VAGA 

COBERTA
R$ 650,00 + R$ 50,00 (IPTU)

JD. MORADA DO SOL – 
CA 03108

01 DORMITÓRIO, COZI-
NHA, ÁREA DE SERVIÇO, 

WC, 01 VAGA
R$ 600,00 (IPTU INCLUSO)

CENTRO-CA03114
02 DORMITORIO, SALA, 
COZINHA, 01 VAGA DE 

GARAGEM 
R$1.350,00( INCLUSO IPTU)

JARDIM ELDORADO – CA 
03073

02 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, WC, ÁREA DE 
SERVIÇO, 01 VAGA CO-

BERTA
R$ 1.100,00 + R$ 145,00 

(IPTU)

JD. MORADA DO SOL – CA 
03107

02 DORMITÓRIOS, SENDO 
1 COM SUITE, SALA, COZI-
NHA, WC, ÁREA DE SERVI-

ÇO, GARAGEM
R$ 1.300,00 (IPTU INCLUSO)

JD. SÃO FRANCISCO – CC 
00090

02 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, WC, ÁREA 
GOURMET, 02 VAGAS.

R$ 1.900,00 + R$ 
322,00(CONDOMINO) + R$ 

57,00 (IPTU)

ITAICI COND. VISTA VER-
DE – CC 00083

03 DORMITÓRIOS, SENDO 
1 COM SUITE, SALA, CO-
ZINHA AMERICANA, WC, 
ÁREA DE SERVIÇO, 03 

VAGAS.
R$ 2.500,00 + R$ 214,00 

(CONDOMINIO) + R$ 100,00 
(IPTU)

ITAICI COND. VISTA VER-
DE – CC 00086

SOBRADO - 03 DORMITÓ-
RIOS COM SUITES, SALA, 
COZINHA, LAVABO, WC, 

ÁREA DE SERVIÇO, CHUR-
RASQUEIRA, PISCINA, 

ÁREA DE LAZER 
R$ 3.000,00 + R$ 214,00 

(CONDOMINIO) + R$ 144,00 
(IPTU)

ITAICI COND. VILLAGIO – 
CC 00071

SOBRADO - 03 DORMITÓ-
RIOS COM SUITES, SALA, 

COZINHA, WC, ÁREA 
GOURMET, MOBILIADO, 03 

VAGAS.
R$ 3.200,00 (IPTU INCLUSO)

ITAICI COND. MOSTEIRO – 
CA 03098

04 DORMITÓRIOS, 03 SUI-
TES, AMPLA SALA, CO-

ZINHA, 5 WC, CHURRAS-
QUEIRA, 04 VAGAS.

R$ 5.000,00 + R$ 465,00 
(CONDOMINIO) + R$120,00 

(IPTU)

VILA COSTA E SILVA – CA 
03099

01 DORMITÓRIO, SALA, 
COZINHA, WC, QUINTAL, 

GARAGEM 
R$ 800,00 + R$ 60,00 (IPTU)

JD. MORADA DO SOL – CA 
02905

02 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, ÁREA DE SER-

VIÇO, QUINTAL, GARAGEM 
COBERTA

R$ 1.100,00 + R$ 51,11 
(IPTU)



B3Imóveis

VENDAS

LOCAÇÃO

VENDAS 

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA108 – JD.EUROPA – R$290 MIL – suíte, coz conjugada com 
área gourmet, lavanderia, garage,  descoberta para 4 carros. 
CA232 – JD. BRASIL – R$170 MIL – 2dorms, sala, coz, wc, 
CA283 – JD.MORADA DO SOL – R$265 MIL – 2 dorms, sala, 
coz, wc
CA284 – JD.MORADA DO SOL – R$240 MIL – 2dorms, sala, 
coz, wc, garagem.

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CS.342 – VILA SORIANO – R$550 MIL – 3dorms (1st), sala 
2 ambientes, coz planejada, lavanderia, wc, área de luz, área 
gourmet, garagem coberta paea 2 carros.
CA.351 – PQ. INDAIA – R$280 MIL – 3dorms (1st), sala, coz, 
wc, garagem     
          

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

CA425 – LAGOS SHANADU - R$1.100.000, 00 – 4dorms (2st), 
sala 3 ambientes, coz planejada,  lavabo,  varanda,  lavanderia,  
dorm de empregada,  dispensa,  piscina,  churrasqueira,  
gramado,  quintal,  pomar,  garagem 

APARTAMENTOS

AP.515 – CIDADE NOVA - R$310 MIL – 3dorms, sala, coz, 2 
wc, lavanderia, garagem coberta para 2 carros.
AP.557 – PQ INDAIA – R$220 MIL – 2dorms,  sala,  coz,  wc,  
lavanderia, 1 vaga de garagem,  moveis planejados
AP563 – JD.ALICE – R$200 MIL – 2dorms, ( 1 planejado),  
sala,  coz planejada,  wc, garagem
AP.566 – PRAIA GRANDE – GUILHERMINA – R$150 MIL – 
dorm,  sala,  coz,  wc, 1 vaga de garagem comunitária.
 

TERRENOS    

TEMOS TERRENOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 
APARTIR DE 300M² APARTIR DE 180 MIL  
Laçamento Jardim Residencial Dona Maria José lotes apartir 
de 300 m² R$240 mil financiado em até 36x
TE.02 – JD.PIEMONTE – R$215 MIL – 302m²
TE.31 – JD.IMPERIO – R$125 MIL – 150m²
TE.35 – JD.BELA VISTA – R$180 MIL – 300m²
TE.68 -  ALTO DE ITAICI – APARTIR DE R$179 MIL – apartir 
de 305m²
TE.69 – JD.RES.VENEZA – R$120 MIL – 130 m²

CHACARAS E SITIOS

SITIOS EM MONTE MOR APARTIR DE 21.000 M²  R$250 MIL
 
CH703. – JD. PANORAMA – R$850 MIL – dorm,  sala,  coz,  
wc,  campo de futebol,  garagem
CH.718 – FOGUETEIRO – R$200 MIL – 1000m²
CH.721 – RECANTO CAMPESTRE – R$110 MIL – 930m²
SI.913 – ESTRADA MATO DENTRO – R$2.500.000, 00 -  
40.023 m²
SI.914 – SITIO NO MIRIM – R$60, 00/m² - 64.534m² - 1 casa de 
5 comodos, 2 casas de 4 comodos, galpão de 150m2, tanque 
de água, nascente com córrego,  piscina 3x5m, plantação de 
uva. Ao lado estamos vendendo outro sitio de 46.000m².

IMÓVEL COMERCIAL

 IC.12 – JD.MORADA DO SOL – R$380 MIL – SALÃO E 
CASA - 2dorms, sala, coz, WC, garagem para 5 carros. 

CA03774 – CASA – COND. VILA DAS PALMEIRAS 
- 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, wc 
social e 01 vaga. – R$ 395.000,00

CA03856 – SOBRADO – JD ESPLANADA - 04 
suítes, sala 02 ambientes, cozinha, edícula com 
01 dormitório e wc, churrasqueira e 04 vagas. – R$ 
750.000,00 (Locação – R$ 3.400,00)

CA03854 – CASA – JD MORADA DO SOL – 02 
dormitórios sendo 01 suíte, wc social, sala e cozinha. 
– R$ 220.000,00

LOCAÇÃO – CASAS C/  1,  2 e 3 DORMITÓRIOS
 
PQ.DAS NAÇÕES – R$500, 00 – dorm, coz, wc
JD. CARLOS ANDROVANDI – R$500, 00 – 2dorms, sala, coz, 
wc, sem garagem
VL BRIZOLA – R$600, 00 – dorm, sala, coz, wc, sem garagem
CECAP – R$600, 00 -  dorm, coz, wc
PQ. INDAIA – R$670, 00 – dorm, sala, coz, wc, sem garagem
CENTRO – R$770, 00 -  2 dorms, sala, coz, wc, sem garagem
JD.MORUMBI – R$800, 00 – 2dorms, sala, coz, wc, garagem.
JD. SÃO FRANCISCO – R$1100, 00 – 2dorms, sala, coz, wc, 
lavanderia, quartinho nos fundos, garagem
CENTRO – R$1100, 00 – 2dorms, sala, coz, wc, sem garagem.
VILA ALMEIDA – R$1200, 00 – 2dorms, sala, coz, wc, garagem 
para 1 carro.
VL.SORIANO – R$1800, 00 – 3dorms (1st com closet), sala, 
coz, 2wc, lavanderia fechada, edícula com churrasqueira, 
garagem para 2 carros.
VL.ALMEIDA – R$5 MIL – 3 dorms c/sacada e armários (1st 
c/hidro), sala de estar c/ lareira, sala de jantar e TV, copa, 
coz planejada, lavabo, lavanderia, dorm e WC de empregada, 
escritório, dispensa, piscina, área gourmet completa, salão de 
festa, portão eletrônico, garagem para 2 carros coberta e 2 
descoberta

APARTAMENTOS

JD.MORADA DO SOL – R$570, 00 – dorm, sala, coz, wc
JD.MORADA DO SOL – R$600, 00 – 1dorm, sala, coz, wc, sem 
garagem.
PQ. RES. INDAIA – R$600, 00 – 2dorms, sala, coz, wc, 
lavanderia, 1 vaga de garagem.
JD.ALICE – R$800, 00 – 2 dorms, sala, coz planejada, wc, 1 
vaga coberta
VL. ALMEIDA – R$900, 00 – 2 dorms, sala, coz, wc, entrada de 
carro ( sem condomínio)
PQ.SÃO LOURENÇO – R$950, 00 – 2dorms, sala, coz, wc, 1 
vaga de garagem
CIDADE NOVA – R$2.500, 00 – 3 dorms, (1st), sala de estar e 
jantar, coz, wc, varanda gourmet, 2 vagas de garagem coberta

SALÃO

PAU – PRETO – R$900, 00 – 87m², wc
JD.MORADA DO SOL – R$1400, 00 – 100m², 3wc, estrutura 
para coz industrial
JD.MORADA DO SOL – R$2.000, 00 – 130 m², wc.
JD.MORADA DO SOL – R$2.300, 00 - 150m², WC
CENTRO – R$2.700, 00 – 200m², WC + WC cadeirante
VILA GEORGINA – R$3700, 00 – 210 m², 3 salas interligadas, 
cada uma com wc, sala dos fundos com azulejo, gabinete e pia
CIDADE NOVA – R$5.500, 00 – 260m² + 100m² de terra

SALAS

CIDADE NOVA – EDIFICIO GRANADA – R$900, 00 á R$1.000, 
00 – salas de +ou- 45m² á +ou- 55m² com WC privativo, 1 vaga 
de garagem,  no edifico : elevador,  escadas, serviço de limpeza,  
portaria virtual,  monitoramento 24h, WC para cadeirantes.
CENTRO – R$1100, 00 – 70m², 2wc, coz
CIDADE NOVA – R$1500, 00 – 50m², 2wc, 1 vaga de garage, 
sacada, ar condicionado, montado para estética
JD.PAU-PRETO – R$1500, 00 DURANTE 12 MESES,  
DEPOIS R$1980, 00 – clinica já funcionando. Para médicos 
: piso porcelanato, ar condicionado, pia, wc privativo. Para 
dentistas : piso porcelanato, ar condicionado, pia, espaço para 
esterilização, já esta pronta para receber o equipo. Com direito 
a secretaria, luz, agua, iptu, limpeza e telefone

TERRENOS

VL.HAVAI – R$1200, 00 – terreno murado com quadra

GALPÃO

PQ.DAS NAÇÕES – R$3800, 00 – 2wc, mezanino com 
escritório, copa e wc. AT: 426m² AC: 359m²

  SITE NA NET : www.localizaimoveis.net   
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CASAS
CA03873 – JD. ESPLANADA II - 3 dorms (1 suíte), sala 
2 amb, 3 WCs, coz, lavand c/ desp, 4 vagas (2 cobertas) 
e piscina 3x6. R$550.000,00
CA03877 – JD. MOACYR ARRUDA – 2 dorms, suíte 
ampla, ar cond, sala 2 amb, cozinha c/ AE, área de 
serviço, churrasq c/ pia, prep. p/ aq. solar, portão ele-
trônico, cerca elétrica e garagem 4 carros sendo 2 cob. 
R$560.000,00
CA1767 – JD. REGINA - 2 dormitórios grandes (sendo 
1 suíte com hidro), sala de jantar com cozinha integrada, 
sala de estar, varanda ampla, vaga p/ 3 carros, cerca 
elétrica. Edícula com área de serviço grande, sala am-
pla, banheiro e 1 dormitório grande. R$650.000,00
CA03878 – VL. ALPES SUÍÇOS – 3 dormitórios (2 
suítes) com ar condicionado, móveis planejados, sala 
e cozinha integradas, lavabo, piscina, quintal garagem 
para 3 carros e cerca elétrica. R$750.000,00
CA03437 – CIDADE NOVA I - Copa e coz. planejada 
integradas, 4 dorms (2 suítes), 2 salas, 4 WCs, lavabo, 
4 vagas, pisc c/ cascata, churrasq e fogão a lenha e ar 
cond. R$880.000,00

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA03876 – JD. PARK REAL - 3 dorms (1 suíte) , 
cozinha americana planejada, espaço gourmet, lavabo, 
banheiro social e garagem coberta para 2 carros. Em 
fase de acabamento. R$550.000,00
CA03466 – COND. JD. DOS AROMAS - 3 dorms (1 
suíte), escritório, 3 salas, móveis planejados, lavabo, 
churrasq, forno de pizza, amplo quintal, 3 vagas e lazer 
completo. R$650.000,00
CA03765 – COND. GRAND VILLE RES. - 3 suítes, 
escrit, lavabo, sala de estar c/ pé direito duplo e jantar, 
coz, área gourmet, pisc, cascata em granito preparada 
p/ aquecedor solar, paisagismo e 4 vagas (2 cobertas). 
R$840.000,00

APARTAMENTOS

AP0389 – ED. SOLAR DOS GIRASSOIS - 2 dorms, 
sala, coz, 1 vaga e portaria 24h. R$170.000,00
AP01353 – ED. AZALEIA - 3 dorms, cozinha planejada, 
sala e gar. Port 24h. R$280.000,00
AP01254 – ED. PRAIA DAS PITANGUEIRAS / 
GUARUJÁ – SP - 1 dorm, sala, coz, lavand, banheiro, 
sacada e 1 vaga. R$320.000,00
AP00695 – ED. TORRES DA LIBERDADE - 3 dorms (1 
suíte) c/ AE, WC social, sala, cozinha c/ AE, lavan-
deria c/ AE, 2 vagas de garagem e depósito c/ 3m². 
R$500.000,00. Aceita permuta.

TERRENOS

OPORTUNIDADE
LOTEAMENTOS INDUSTRIAL EUROPARK - 500M² R$ 
250,000,00

TE01744 – COND. JD. DOS IMPÉRIOS – 225m². 
R$150.000,00
TE01568 – COND. JD. RES. VIENA – 250m². Condo-
mínio com piscina adulto e infantil, salão de festas, play 
ground e campo. R$180.000,00

CASAS C/ 01 DORMITÓRIO

CA03646 – PQ. DAS NAÇÕES - 1 dorm, sala, coz e 
gar. R$850,00 isento de IPTU
CA1981 – VL. BRIZZOLA - 1 dorm, sala, cozinha e gar. 
R$900,00 isento de IPTU

CASAS C/ 2 DORMITÓRIOS
CA03541 – VL. BRIZZOLA – 2 dorms, sala, coz e copa. 
R$900,00 + IPTU
CA03773 – PQ. DAS BANDEIRAS – 2 dorms, sala, coz e gar. 
R$1.100,00 + IPTU
CA02985 – JD. POMPEIA – 2 dorms, sala, coz e gar. 
R$1.200,00 + IPTU
CA02472 – JD. MORADA DO SOL – 2 dorms, sala, coz. 
planejada e gar. R$1.250,00 + IPTU
CA1767 – JD. REGINA - 2 dorms (1 suíte c/ hidro), sala 2 
amb, coz. Integrada, gar e edícula. R$2.000,00 + IPTU

CASAS C/ 3 DORMITÓRIOS

CA1488 – JD. TROPICAL – 3 dorms (1 suíte), sala, coz e gar. 
R$1.500,00 + IPTU
CA03036 – JD. POMPEIA - 3 dorms (1 suíte), sala, coz, copa 
e 2 garagens. R$2.200,00 + IPTU
CA03707 – CENTRO – 3 dorms (1 suíte), sala 2 amb, copa, 
coz e gar. R$2.800,00 + IPTU

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA02900 – PQ. DOS GUARANTÃS - 3 dorms (1 suíte), sala, 
lavabo, coz, lavand, churrasq e 2 vagas. R$1.900,00 + IPTU 
+ Cond.
CA03875 – JD. MONTREAL RES. - 3 dorms (1 suíte), sala, 
coz e gar. R$2.400,00 + IPTU + Cond.
CA03517 – VILLA BORGHESE – 4 suítes (1 máster), sala 2 
ambs, coz. plan, lavand. plan, escrit, lavabo, pisc, 1 dorm, área 
c/ churrasq, sauna e 4 vagas. R$5.000,00 + IPTU + Cond.

APARTAMENTOS

AP00805 – CIDADE NOVA II - Kitnet mobiliado. R$800,00 
isento de IPTU
AP0389 – ED. SOLAR DOS GIRASSOIS - 2 dorms, sala, coz 
e 1 vaga. R$700,00 + IPTU + Cond.
AP00552 – ED. ANA ELISA – 2 dorms, sala, coz. e gar. 
R$750,00 + IPTU + Cond.
AP01340 – PQ. SÃO LOURENÇO – 2 dorms, sala, coz e gar. 
R$800,00 + IPTU + Cond.
AP00991 – ED. ROCCAPORENA - 1 dorm, sala, coz e gar. 
R$950,00 + IPTU + Cond.
AP01066 – JD. DI BARI - 2 dorms (1 suíte), sala, coz e 1 
vaga. R$1.000,00 + IPTU + Cond.
AP0294 – ED. MARGARETH - 2 dorms, sala, coz e gar cob. 
R$1.300,00
AP01350 – RES. RES. VISTA VERDE - 3 dorms (1 suíte), 
sala 2 amb, coz. planejada e gar. R$1.350,00 + IPTU + Cond.
AP0360 – ED. MANHATTAN - 2 dorms c/ AE, sala, coz. plan. 
e gar. R$1.500,00 + IPTU + Cond.

SALAS COMERCIAIS

SL00348 – JD. MORADA DO SOL – 40m² c/ WC. R$700,00 
+ IPTU
SL00367 – CIDADE NOVA I – Piso Superior: 60m² c/ 1 WC. 
R$1.00,00 + IPTU
SL0091 - ED. AMBASSADOR- 30m² C/ 1 WC. R$1.000,00 + 
IPTU + Cond.
S00235 – VL. SFEIR – 137m². 3 salas, WC, copa, A/S e 2 
vagas de gar. R$1.200,00 + IPTU

SALÕES COMERCIAIS

SL00248 – JD. REC. DO VALLE – 34m² c/ 3 WCs. R$900,00 
+ IPTU
SL00322 – CENTRO – 350m² C/ 3 WCs (sendo 1 esp), coz e 
estac. R$6.000,00 + IPTU

CHÁCARA

CH00537 –ALTOS DA BELA VISTA - sala, copa, coz, lavand. 
e 2 dorms. (1 suíte c/ hidro e 1 suíte c/ sala de estar), churrasq, 
pisc, canil e viveiro avarand. no piso sup. R$2.400,00 + IPTU

TR01019 – TERRENO – JD MORADA DO SOL – 
125m² - R$ 98.000,00

AP00700 – APARTAMENTO – JD ELDORADO - 02 
DORMITÓRIOS, 01 BANHEIRO, SALA, COZINHA, 
01 VAGA DE GARAGEM. – R$ 110.000,00

AP00633 – APARTAMENTO – JD MORADA DO 
SOL - 02 DORMITÓRIOS, 01 BANHEIRO, SALA, 
COZINHA, 01 VAGA DE GARAGEM. – R$ 160.000,00

IMÓVEIS PARA VENDA

Locação: 
3885-4500

Vendas: 
98254-7703
98457-0730



B4 Imóveis

CASA  VENDA NO JARDIM DOS COLIBRIS-  02 dormitórios -sala-cozinha -wc  social-lavanderia 
-quintal e garagem para 02 carros todos os comodos com móveis planejados

CASA A VENDA NO CONDOMÍNIO JARDIM DOS LAGOS. LOTE DE 800M2  PAVIMENTO 
TÉRREO: sala de jantar ,sala de estar, cozinha com 02 dispensas , lavanderia com banheiro e 
03 dormitórios (01 suíte) ,lavabo  PRIMEIRO ANDAR: Sala de tv com wc,  sacada.
SEGUNDO ANDAR:Suíte master com closet e sacada, Área de churrasco gourmet e quarto de 
despejo e sauna, Garagem coberta pra 03 autos frente e 01 na lateral e 03 vagas na lateral sem 
cobertura, R$ 1.700.000,00 (ESTUDA PROPOSTA A VISTA OU IMÓVEIS  DE MENOR VALOR 
COM PARTE EM ESPÉCIE )

TEMOS GALPÕES E TERRENOS INDUSTRIAIS PARA LOCAÇÃO E VENDA!!

VENDAS

CASAS

CA00023- VILA FURLAN- 3 dorms, 1 suite, sala para 2 am-
bientes, cozinha americana, lavabo, jardim de inverno, Área 
gourmet.novísssima.
CA00019-   JARDIM ELDORADO- Térrea  com 3 dormitórios  
e uma  suíte, cozinha, sala, garagem para 2 autos, wc social. 
Corredor lateral. Aceita terreno como parte de pagamento  .. 
........................................................................R$ 350.000,00  
CA00002 CIDADE NOVA - Sobrado Comercial com 2 casas  
e ! Salão alugado. ..........................................R$ 950.000,00
CA00007 JARDIM MONTE CARLO- 2 dormitórios com suí-
te, cozinha americana, lavanderia e 2 vagas.  R$ 250.000,00
CA00032 JARDIM PAU PRETO- 3  dormitórios sendo uma  
suíte, sala, wc social, cozinha americana,mezanino, garagem 
coberta para dois autos.Quintal com churrasqueira.  ............. 
........................................................................R$ 385.000,00 
 

CASA EM CONDOMÍNIO
 
CA00027- VILAGGIO DI ITAICI- Casa com 3 dormitórios 
sendo uma suíte, sala dois ambientes, cozinha planejada , 
área de serviço com churrasqueira  e pia. Aquecimento solar. 
Condomínio com área de lazer completa R$ 480.0000,00
CA00014 -GREEM VELLAGEM - Sobrado com 3 dormitó-
rios, cozinha, sala jantar e estar. Área gourmet e 3 vagas. 
R$500.000,00
CA00013- MONTREAL-  3 dormitórios com uma suíte, cozi-
nha, sala dois ambiente. Área gourmet. R$ 495.000,00
CA00001 VILA VENEZA -3 dormitórios planejados, sala dois 
ambientes, cozinha, lavanderia e wc social. R$ 385.000,00
CA00009 JARDIM VIENA- 3 dormitórios com uma suite, jar-
dim de inverno, wc social, cozinha, lavanderia e área gour-
met. R$ 650.000,00
CA00028- JARDIM DOS IMPÉRIOS - Casa Nova com 3 
dormitórios, sendo 1 suite, sala grande, wc social, cozinha, 
área de serviço,  garagem para 2 carros coberta + 1 vaga. 
Excelente imóvel.   .........................................R$ 390.000,00
 

APARTAMENTO

AP00017 EDIFÍCIO VANDO - 2 dormitórios, sala, cozinha, 
wc social  ........................................................R$ 210.000,00
AP00004 EDIFÍCIO SOLAR DOS GIRASSOIS 2 dormitórios, 
sala, cozinha, wc social .  ...............................R$ 260.000,00
AP00003 VILA FELICITA - 3 dormitórios com uma suíte, sala 
cozinha, wc social. .........................................R$ 435.000,00
 

CHÁCARAS

CH00016 PARQUE DAS BANDEIRAS - 1000 metros de ter-
reno com uma construção, casa com 4 dormitórios.  ............. 
........................................................................R$ 320.000,00
CH00011- RECANTO DAS FLORES- Linda chácara com 
área de lazer completa, churrasqueira, lago, toda gramada e 
cercada excelente.  ........................................R$ 720.000,00                                                 
CH00015- ALTOS DE ITAICI- Chácara com 3 dormitórios 

sendo uma suíte, sala dois ambientes, cozinha e lavanderia, 
com planejados. Salão para festa  com churrasqueira toda 
avarandada. Aceita casa como parte de pagamento. ..............
..........................................................................R$ 900.000,00. 
CH00017- RECREIO CAMPESTRE DE VIRACOPOS- Com 
dois dormitórios, sala, 2 wc social, cozinha, lavanderia, piscina 
e churrasqueira. Poço Artesiano e portão eletrônico. ..............  
...........................................................................R$ 700.000,00
CH00012- MOSTEIRO DE ITAICI- Terreno de 2500 metros em 
loteamento fechado. Pronto para construir.  .....R$ 500.000,00
  

TERRENOS

TE00021 JARDIM PIEMONTE - 300 metros  ..R$ 160.000,00
TE00017 TERRACOTA - 1200 metros  ...........R$ 265.000,00
TE00016 HELVETIA PARK- 490 metros  ........R$ 539.000,00
TE00015 VISTA VERDE- 175 metros  .............R$ 195.000,00
TE00014 SANTA CLARA- 450 metros  ...........R$ 390.000,00
TE00013 CAROLINE- 125 metros  ....................R$ 82.000,00
TE00046 ESPLANADA I- 300 metros  ............R$ 245.000,00 
TE00034- JARDIM DOS IMPÉRIOS - 150 metros. .................  
...........................................................................R$ 125.000,00           
  

LOCAÇÃO

CASAS

CA00005 CENTRO - 3 dormitórios e mais dependências. Co-
mercial  ....................................................... R$ 2500,00 + iptu. 
 

CONDOMÍNIO

CH00008 RECANTO DAS FLORES- 4 suítes, casa de casei-
ro, piscina e campo.  ......................R$ 3000,00 + iptu e cond.
CA00004 JARDIM ESPLENDOR - Sobrado com 5 suítes, sala 
dois ambientes, escritório, piscina e 4 vagas.  .........................  
........................................................R$ 8.600,00+ iptu e cond.
 

APARTAMENTO 
 
AP00001 LÊ CHATEAU FRONTENAC- 3 suítes, sala dois 
ambientes, cozinha, wc social, todo planejado c/ porcelanato. 
2 vagas. 118 metros. .......................R$ 2.800,00+iptu e cond.
AP00002 EDIFÍCIO FELICITA - 3 dormitórios, sala, cozinha, 
lavanderia e uma vaga. ...................R$ 2.000,00+iptu e cond.
 
 

 CHÁCARAS
 
CH00015- ALTOS DA BELA VISTA -Chácara com 3 dormitó-
rios sendo uma suíte, sala dois ambientes, cozinha e lavande-
ria, com planejados. Salão para festa com churrasqueira toda 
avarandada. Aceita casa como parte de pagamento. ..............  
................................................................... R$ 3.000,00 + iptu.
CH00008 RECANTO DAS FLORES- 4 dormitórios sendo 4 
suítes, 2 salas, 5 banheiros, 4 vagas e com 400,00 m² cons-
truída. Casa de musica, casa de hospedes com 02 dorms, 
piscina, churrasqueira, toda gramada com pomar e cercada.
excelente para moradia.  .............. R$ 3.000,00 + iptu+ cond.
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AUXILIAR DE LIMPEZA – 
Experiência na função e dis-
ponibilidade para trabalhar 
em escala 6x1.

ANALISTA ADMINISTRA-
TIVO (A) – Experiência em 
contas a pagar e receber, 
conciliação bancária e emis-
são de Notas Fiscais. Supe-
rior completo ou cursando. 
Residir em Indaiatuba. 

ANALISTA DE PROCESSO 
DE USINAGEM - Superior 
em Engenharia Mecânica / 
Produção / Tecnólogo em 
Processos ou Técnico. Ex-
periência em programação 
/ preparação torno CNC e 
Centro de Usinagem. Co-
nhecimento em desenho 
mecânico e metrologia, co-
nhecer software Solid Edge 
ou simi lares. Residir  em 
Indaiatuba ou Salto.

CONSULTOR (A) COMER-
CIAL – Experiência na área 
de vendas. Vivência na área 
de Recursos Humanos. Re-
sidir em Indaiatuba. CNH B. 

ELETRICISTA DE MANU-
TENÇÃO. Experiência na 
função. NR 10. Para manu-
tenção industrial e predial. 

FERRAMENTEIRO  – Ex-
periência em ferramentaria 
de moldes plásticos. Cons-
trução e manutenção de 
moldes. Para trabalhar na 
cidade de Monte Mor. Residir 
em Indaiatuba ou região.

GERENTE DE VENDAS – 
Para trabalhar em comércio 
no segmento de material 
para construção. Possui ex-
periência nesta área. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.

INSPETOR OPERACIONAL 
– Possuir experiência em 
liderança de equipe. Ensino 
médio completo.  Conhe-
cimentos em Informática. 
CNH B. Irá dirigir os carros 
da empresa.  Resid i r  em 
Indaiatuba.

JARDINEIRO – Experiência 
na função. Residir em In-
daiatuba.

MECÃNICO DE MANUTEN-
ÇÃO – Experiência em ma-
nutenção de máquinas de 
usinagem. 

MOTORISTA – CNH C. Co-
nhecimentos em São Paulo. 
Residir em Indaiatuba.

RECEPCIONISTA – Ensino 
médio completo. Bons co-
nhecimentos em Informática. 
Experiência na função. Para 
trabalhar em consultór io 
odontológico de segunda a 
sexta-feira das 10H as 20H.

TORNEIRO MECÃNICO 
– Experiência na função e 
torno convencional. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.

VENDEDOR (A) - Experi-
ência na área de vendas 
no Ramo de material para 
construção. Ensino médio 
completo. Conhecimentos 
com Informática. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.

RUA: XV DE NOVEMBRO, 
1084 – CENTRO - ENVIE SEU 

CURRÍCULO PELO 
selecao@joblinerh.com.br
ACESSE NOSSO SITE: 

WWW.JOBLINERH.COM.BR
FONE: (19) 3834-8862 / 

3835-5215

Rua Jacob Lyra, 344 - Fone: 
38943369 

maisemprego.mte.gov.br
Horário de atendimentos de 
Segunda a Sexta-feira das 

07h00 as 15h45. 
Documentos: RG, CPF, PIS e 
Carteira de trabalho original.

Vagas on-line, sujeitas a alterações a 
qualquer momento. Para saber a em-
presa e dados da vaga comparecer 
ao Pat com todos os documentos.

Açougueiro
Ajudante de estrutu-

ras metálicas

Almoxarife

Analista de recursos
 humanos

Atendente de lojas

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de 
Enfermagem 

Auxiliar de produção
PCD

Chapista de lancho-
nete

Costureira em geral

Empregado 
Domestico

Encanador

Enfermeiro 

Engenheiro de
 manutenção elétrica

Faxineiro

Fonoaudiólogo 

Gerente de Loja 

Inspetor de 
qualidade

Motorista carreteiro

Operador de estação 
de tratamento de água

Perfurador de poços 
artesianos

Pintor de automóveis

Pintor industrial

Pizzaiolo

Porteiro

Serralheiro

Soldador

Técnico de 
enfermagem 

Técnico de manuten-
ção em informática 

Vendedor 

EMPREGOS

Rua Hercules Mazzoni, 900 - 
Jd. Pau Preto - Indaiatuba/SP 

Contatos: (19) 3875-3759  
Acesse nosso site: 

www.skalaempregos.com.br  
skala@skalaempregos.com.br
atendimentoska@gmail.com

ASSISTENTE DE DEPTO 
PESSOAL (8516): 

ASSISTENTE FISCAL 
CONTÁBIL (8575): 

ASSISTENTE LOGÍSTICO 
(8590): 

ASSISTENTE TÉCNICO 
DE MANUTENÇÃO (8484): 

ASSISTENTE DE VENDAS 
(8556): 

AUXILIAR DE ALMOXARI-
FADO (8592): 

AUXILIAR DE DEPTO PES-
SOAL (8588): 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO 
(8528): 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO 
(8568): 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO 
(8582): 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO 
(8587): 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO 
(8595): 

AUXILIAR DE RECURSOS 
HUMANOS (8593): 

DESENHISTA MECÂNICO 
(8597): 

ELETROMECÂNICO DE 
MANUTENÇÃO (8580): 

ESTAGIÁRIO ADMINIS-
TRATIVO (8570): 

ESTÁGIO EM MECATRÔ-
NICA (8567): 

GERENTE DE LOJA 
(8453): 

INSPETOR DE QUAL. DE 
CABOS ÓPTICOS (8589): 

LÍDER DE PRODUÇÃO 
JÚNIOR (8579): 

LIDER DE USINAGEM 
(8591): 

OPERADOR DE TORNO 
CNC (8571): 

PORTEIRO/ AGENTE DE 
SEGURANÇA (8560): 

TÉCNICO ELETRÔNICO 
(8596): 

TECNICO EM PLASTICO 
(8564): 

TECNICO EM SEGURAN-
CA DO TRABALHO (8594): 

Interessados entrar 
 www.skalaempregos.com.br 
e selecionar a vaga para 

se candidatar.

• Disponibilidade para viagens 
 

• Experiência em vendas de produtos 
químicos, conhecimento 
em processos industriais

VAGA – VENDEDOR TÉCNICO 
PARA ÁREA QUÍMICA

Currículos: qualificacaopessoal1@gmail.com



classificados
ClassificadosB14

Oportunidade - Ven-
de-se casa Jardim Pri-
mavera. Sendo 2 dor-
mitórios um suíte, gara-
gem p/02 carros e mais 
dependências. F.: (19) 
99375-2113. WhatsApp.
C o n d o m í n i o  V i s t a 
Verde CC00057 - 03 
suites com closet, sala, 
lavabo, piscina, chur-
rasqueira, cozinha, ba-
nheiro, garagem pra 
02 carros. A.T108M². 
+  C O N D . 2 1 4 , 0 0 
R$689.000,00 F. 3875-
2215
Cond. Vista Verde (ITAI-
CI) CC00059 - 3 dorm.
com 01 suite ,sala , cozi-
nha, a.s, wc, garagem p/ 
02 autos. COND. 214,00 
+ IPTU:90,00. A.T: 175M²  
R$ 520.000,00. F. 3875-
2215
Vila Brizola – CA02996 
Casa frente – Sala, cozi-
nha, 01 dormitório, Wc. 
Casa fundos – 01 dor-
mitório, cozinha, Wc. 
R$190.000,00 (19) 3875-
2215
J D .  C O L I B R I S  - 
AP00862 02 DORM, 
SALA , COZINHA(PLA-
NEJADO),  BANHEI-
RO, GARAGEM P/01 
CARRO . COND:200,00 
INCLUSO AGUA. R$: 
175.000,00. (19) 3875-
2215
Casas 2 dorms – Fi-
nanciamento pela caixa 
ecônomica do terreno 
e da construção – con-
sulte-nos F.: (19) 98254 
7703  / (19)3885-4500 
CRECI 74.092
Casa com 3 dorms no 
Jd. dos Imperios R$380 
MIL  - (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
Casa com 2 dorms no 
Jd. Morada do sol R$290 
MIL - (19) 98136-7331 

Casa  com 3 dorms 
( 1st) no Pq. Indaia – 
R$280 mil (19) 98254 
7703 CRECI 74.092
Casa de 3 dorms na Vl 
Maria Helena com  At : 
2700m²,para construto-
res é possível, desmem-
brar os 2700m² em 4 
lotes, sendo 3 de 380m² 
e 1 de 950m² - (19) 98254 
7703 CRECI 74.
Jardim Montreal - Ex-
celente casa térrea com 
106m2 – AT150, 3 D (1 
suíte), wc social cozinha 
c/ balcão e mesa de gra-
nito, sala de jantar e sala 
de visita, churrasqueira 
com wc, aquecimento so-
lar, preparada p/ ar con-
dicionado, porcelanato, 
esquadrias em alumínio 
e tudo mais, garagem co-
berta. R$490.000,00. 19-
9.97519921 creci 65362.
Jardim Montreal - Ex-
celente sobrado com 
168m2 – AT150, 3 D 
(2 suítes c/ armários, 
1 suíte c/ close), sala 
cozinha projetada com 
cook top, churrasqueira, 
aquecimento solar, ar 
condicionado, porcela-
natos especiais, granitos, 
tetos trabalhados, esqua-
drias em alumínio, muitas 
tomadas e muita ilumina-
ção  ampla e bela escada 
mais, garagem coberta 
e jardim. R$680.000,00 
estuda financiamento. 
Localização especial 19-
9.97519921. creci 65362.
Vendo casa e salão 
bairro Costa e Silva, 02 
dormitórios, sala, cozi-
nha, quintal e garagem 
p/ 01 carro com salão 
comercial, em cima edí-
cula com terraço, chur-
rasqueira e dois cômo-
dos. Terreno 180m². 
Valor R$400.000,00. 
Alugada com renda de 
R$1.500,00 mensaias. 
Contato F.:(19) 98288-
1728
 O P O R T U N I D A D E ! 
JD.LAGUNA EM SAL-
TO-SP. Casa de 02 dor-
mitórios, sendo um suíte, 
sala/cozinha americana, 

ra, 1 garagem coberta e 
outra descoberta. A.C. 
105m² A.T. 150m². Acei-
to financiamento. Valor: 
R$380.000,00 F.:(19) 
99703-3734
Parque das Nações - 
Linda casa terrea A.T. 
125m² A.C. 108m², 2 
vagas cobertas, sala, 
cozinha, 2 dormitórios (1 
suíte), casa reformada 
próximo ao Polo Sho-
pping, Rua Mão única 
super tranquila. Valor: 
R$235.000,00 F.: (19) 
99703-3734
Casa cond. Bréscia - 
3 amplas suítes com 
sacadas, salas de jan-
tar, estar, lavabo. Co-
zinha planejada e área 
gourmet. Acabamento 
de luxo, 200m² cons-
truídos. R$ 730.000,00. 
Avalio proposta de apto 
e terreno como entrada. 
F. 19-992170168 ou 19-
992357764.
CASA– VILA FURLAN - 
03 dorm.  sendo 01 suíte, 
sala de estar e jantar, 
coz. planejada, 02 wc, 01 
lavabo, área de serviço, 
churrasqueira e garagem 
02 vagas. A/T  180M² A/C  
150M² - R$ 390.000,00 
(Aceita Financiamento). 
F.: (19) 3935-
CASA – JD ESPLA-
NADA - 03 dorm. sen-
do 01 suíte, 01 WC, 03 
sacadas, sala de estar, 
jantar e sala de tv, coz. 
planejada, dorm. de em-
pregada com WC, área 
gourmet, espaço p/ pis-
cina com encanamento 
preparado, aquecimento 
solar em todos os cômo-
dos e garagem coberta 
02 vagas. A/T  360,00 
M²e A/C  270,00 M² - 
R$700.000,00. F.: (19) 
3935-1413
CASA – JD ESPLA-
NADA - 3 dormitórios, 
sendo 1 suíte com pla-
nejados, Sala, Cozinha 
com Planejados, 1 WC, 
área de serviço, Gara-
gem  4 vagas sendo 2 
cobertas. A/C 190,00M² 
e A/T 300,00M² - R$ 
640.000,00. F.:(19) 3935-
1413 
CASA – JD MORADA 
DO SOL -  02 dormitó-
rios, sala, cozinha, ba-
nheiro, área de serviço 
e garagem 02 vagas A/C 
125,00M² E A/T 125,00M² 
- R$220.000,00. F.:(19) 
3935-1413
Vendo/Troco casa no 
Sul de Minas Gerais 
por casa em Indaiatuba 
- 2 suítes, 1 quarto para 
visitas, wc, sala de estar, 
cozinha de fogão a le-
nha integrada com chur-
rasqueira. Lavanderia, 
garagem para 2 autos. 
Canil Pomar, galinheiro. 
Área total 5.000m². Área 
construida 290.76m². Do-
cumentação: OK. F.: (19) 
98174-527
Vende-se casa no Jar-
dim Morada do Sol - 
Garagem 2 carros com 
portão eletronico, sala, 
cozinha, banheiro, 2 
quartos sendo 1 suíte, 
parte superior lavanderia 
e banheiro. Estuda troca 
por terreno de menor 

valor como forma de pa-
gamento. F.: (19) 99735-
5418. Tratar c/ Antonio. 
Valor: R$ 380.000,00
Vendo casa Cond. Jd. 
Park Real – Casa nova 
em fase de acabamento: 
3 dormitórios (1 suíte), 
cozinha americana pla-
nejada, espaço gourmet, 
lavabo e banheiro social, 
sala, lavanderia, gara-
gem coberta para 2 car-
ros, lazer e portaria 24h. 
R$550.000,00. Fone: 
(19) 99164-1734
Vendo casa - Sobrado 
Jd. Moacyr Arruda – 2 
dormitórios com armá-
rios, 1 suíte, ar condi-
cionado, sala de estar 
2 ambientes, lavabo, 
banheiro social, cozinha 
com armários, banheiro 
social, área de servi-
ço, churrasqueira com 
pia, aquecimento solar, 
portão eletrônico, cerca 
elétrica e garagem para 4 
carros sendo 2 cobertas. 
R$560.000,00. Fone: 
(19) 99164-1734
Vendo ou Alugo So-
brado Cond. Jd. dos 
Aromas – 3 dormitó-
rios (1 suíte), escritó-
rio, sala 3 ambientes, 
lavabo, churrasqueira, 
forno de pizza, amplo 
quintal, garagem para 3 
carros e área de lazer. 
R$3.000,00 + IPTU + 
Cond. ou R$650.000,00. 
Fone: (19) 99164-1734
Casa Jardim Guanaba-
ra – Casa nova c/ 3 dor-
ms, sendo uma suíte, wc 
social, cozinha, área de 
serviço, garagem coberta 
para dois, piso porcela-
nato. R$ 385.000,00 F.: 
(19) 991158368
Casa Jardim Esplendor 
- Sobrado com 5 suítes, 
espaço gourmet, piscina. 
Todo planejado. Belíssi-
ma. R$ 2.300.000,00 F.: 
(19) 99166-8272

 
CASA -JD.  MONTE 
VERDE - 01 dorm., sala, 
coz., WC, lavanderia 
e garagem 01 vaga. - 
R$750,00+IPTU. F.: (19) 
3935-1413
SOBRADO -JD. MO-
RADA DO SOL - 02 
dorm., sala, coz., wc 
com box, área de servi-
ço e garagem 02 vagas. 
Ótimo acabamento. - 
R$1.350,00 +IPTU. F.: 
(19) 3935-1413
SOBRADO -JD. MORA-
DA DO SOL - 03 dorm., 
sendo 02 com sacada, sala 
para 02 ambientes, copa/
coz. com balcão planejado, 
02 WC, 02 lavanderias 
(sendo 01 no piso supe-
rior), churrasqueira e gara-
gem 02 vagas com portão 
eletrônico. - R$1.400,00 
+IPTU. F.: (19) 3935-1413

Vendo ou Alugo So-
brado Cond. Jd. dos 
Aromas – 3 dormitó-
rios (1 suíte), escritó-
rio, sala 3 ambientes, 
lavabo, churrasqueira, 
forno de pizza, amplo 
quintal, garagem para 3 
carros e área de lazer. 
R$3.000,00 + IPTU + 
Cond. ou R$650.000,00. 
Fone: (19) 99164-1734
Aluga – se casa Cond. 
Parque dos Guarantãs 
- 3 dormitórios (1 suíte 
c/ armários embutidos), 
sala, lavabo, cozinha, 
lavanderia, churrasqueira 
e 2 vagas de garagem. 
R$1.900,00 + IPTU + 
Cond. Fone: (19) 99778-
4336

 Vendo apartamen-
to novo Residencial 
Belvedere - 3 dormi-
tórios sendo 1 suíte 
com espaço gourmet, 
ar condicionado sala e 
quartos, 9º andar sol da 
manhã. Aceito permuta 
de terreno no Bréscia ou 
Mantova como parte do 
pagamento. Valor: R$ 
290.000,00. Tratar direto 
com proprietário F.: (19) 
99612-7897
Apartamento com 3 
dorms na Cidade Nova 
R$ 800 MIL - (19) 98254-
7703 CRECI 74.092
Apartamento com 3 
dorms na Cidade Nova 
R$350 MIL - (19) 98254-
7703 CRECI 74.092
Apartamento  com 3 
dorms no bairro cháca-
ra do trevo R$370 mil - 
(19) 98254-7703 CRECI 
74.092 
Jd. Colibris- AP00862 
- 02 dorm, sala, cozi-
nha(planejada), banhei-
ro, garagem p/01 carro 
. cond:200,00 incluso 
água R$: 175.000,00.
Vendo apt no Centro 
com 2 dorm. + 1 suíte, 
todos os cômodos com 
armário, garagem p/ 2 
carros e cozinha plane-
jada. (19) 99697- 6698
Vendo Apartamento 
Residencial - Nações 
Unidas, Jd. Alice In-
daiatuba/SP. 02 dorm. 
(um com móveis plane-
jados), sala de estar e 
jantar, cozinha planeja-
da, lavanderia c/ armário, 
WC, garagem para 01 
carro coberta, 1º andar. 
Baixo condomínio e IPTU 
- Vendo mobiliado. F.: 
(19) 3394-2197 - cel: (11) 
98635-7556
Vendo Apartamento. 
Valor: R$155.000,00. 
Aceito 50% de entrada 
e financiamento 2 dormi-
tórios. Jardim Morumbi. 
Tratar com proprietá-
rio. F.: (19) 99482-6697 
F.:(19) 3875-3201
Vende-se apto Cond. 
Portal das Flores - 3 
dorm; cozinha planejada; 
1 vaga; área de lazer 
completa. R$ 259 000,00 
- F.: (19) 992569976 ou 
(19) 99368-2711

Vende-se apto Cond. 
Felicitá - 3 dorm (suíte); 
2 vagas;  cozinha e quar-
to planejados; varanda 
gourmet; área de lazer 
completa. R$ 350 000,00. 
F.: (19)99928-8133 ou 
(19) 99256-9976
VENDE-SE APARTA-
MENTO: AP00037- Con-
domínio Edifício SOHO– 
Indaiatuba/SP- 85m² total 
- Valor: R$ 477.000,00 
- Fone: (19) 99799-5771
Vendo apartamento 
pronto para morar. 
Condomínio Village 
Azaléia. Com 3 dorm., 1 
vaga p/ carro e área de 
lazer. Tratar com proprie-
tário (19) 99127- 1799
Vende-se ou Troca-
-se apartamento Villa 
Felicità. Frente ao Par-
que Ecológico - com 
móveis planejados, ar 
condicionado, 2 vagas 
na garagem . Lazer 
completo . 84m². Valor: 
R$490.000,00. F.: (19) 
99622-7901. Direto c/ 
proprietário
Vendo ou Alugo aparta-
mento no condomínio 
Bosque dos Indaiás - 
com 2 dormitórios, sala 
em L, garagem coberta. 
Valor R$190.000,00. F.: 
99416-9250
Le Jardin - Apartamento 
frente ao Parque Ecoló-
gico, sol da manhã nos 
3 dormitórios sendo 1 
suíte, duas vagas na 
garagem, amplo salão 
de festa, salão de jo-
gos, quioske, piscinas 
adutos e infantil, lugar 
mais nobre da cidade 
87m² de área útil, 10º 
andar. 15% de desconto 
comparado ao valor da 
construtora ou permuta 
de 50% do valor total 
(Valor da construtora 
R$640.000,00). F.: (19) 
99703-3734
Em Interlagos, J.d. Con-
sórcio SP - Oportunida-
de única R$1090.000,00. 
Apto com  140m², 3 suí-
tes equipadas, sala am-
pla com 2 vastos ambien-
tes, varanda gourmet, 
cozinha com armários 
planejados, área de ser-
viço, wc de empregada, 
2 vagas. Condomínio 
com lazer completo, pis-
cinas especiais, quadra, 
academia, etc. Acesso 
fácil ao comércio, ban-
cos, escolas, shopping, 
avenida Interlagos. Dis-
poníveis fotos e demais 
informações. Discute-se 
proposta. (19) 99751-
9921 (Cel e WhatsApp) 
Cresci 65362
Vende-se apartamento 
no centro, 2 dormitó-
rios 1 com banheiro sala 
em L, banheiro social, 
cozinha e lavanderia, 
garagens para 2 carros 
próximo do parque ecoló-
gico. Valor R$320.000,00 
F.: (19) 99210-2462
Vendo Apartamento Ed. 
Torres da Liberdade – 3 
dormitórios (1 suíte), WC 
social, sala, cozinha, lavan-
deria, 2 vagas de garagem e 
home box no sub solo. Acei-
ta permuta. R$500.000,00. 
Fone: (19) 99164-1734

wc, garagem p/02 au-
tos quintal nos fundos 
em lote de180m2 + uma 
chácara de 100m2 (SÓ 
TERRENO) no bairro 
pedregulho em Indaiatu-
ba-SP. troca-se por casa 
em Indaiatuba de me-
nor ou igual valor. Base: 
R$310.000, 00. Tel.:(19) 
99762-7997. Corra!
OPORTUNIDADE ÚNI-
CA!! JARDIM MORADA 
DO SOL. Rua:77, próxi-
mo ao Parque Ecológico 
de R$210.000,00 em 
oferta somente para o 
mês de fevereiro por 
R$195.000,00 03 dormi-
tórios, suíte, garagem, 
bom acabamento em 
lote de 125m2. Aceita:  
R$110.000,00 de entra-
da + 90 x R$1.650,00 
F.:99762-7997 / (19) 
3935-3294. Corra!
JD.COLIBRIS  -  02 
dormitórios (01 suíte) 
sala- cozinha –wc so-
cial- lavanderia, garagem 
p/02 autos. Oportuni-
dade única! Em oferta 
para o mês de fevereiro 
de: R$300.000,00 por 
apenas: R$265.000,00, 
ou terreno no negócio. 
F.:(19) 99762-7997 / (19) 
3935-3294. Corra!
JARDIM ADRIANA - 
Excelente casa em dois 
pavimentos, sendo no 
pav superior: 02 dor-
mitórios (01 suíte) wc 
social, sacada com porta 
balcão com vista para 
o Parque Ecológico e 
no pav inferior: sala 02 
ambientes –lavabo, wc 
social, lavanderia, edí-
cula   e grande espaço 
de terreno com piso ideal 
para piscina, garagem 
com portão eletrônico. De 
R$350.000,00 em oferta 
durante o mês de feve-
reiro por R$290.000,00. 
Corra! Tel: (19) 99762-
7997. Aceita apartamen-
to no negócio.
OPRTUNIDADE! JAR-
DIM ITAMARACÁ - 02 
dormitórios (01 suíte) 
wc social, sala, cozinha, 
garagem com portão ele-
tronico,110m² de área 
construída, em lote de 
133m² documentos em 
ordem para financiamen-
to. Apenas R$255.000,00 
aceita terreno e carro. 
F.:(19) 99762-7997 / (19) 
3935-3294. Corra!
Jardim Itamaracá Ven-
do/Troco - Casa com 
123metros de área con-
truída, em terreno de 
400 metros, com 3 dor-
mitórios, sendo uma suíte 
e um WC social, sala, 
cozinha, área de serviço, 

garagem p/ 3 carros, to-
dos com acabamento em 
piso frio, corredor lateral 
com 1,5 metros de largu-
ra, no fundo uma área do 
terreno com 123m², com 
opção para outra constru-
ção, como casa terrea e/
ou sobrado. Aceito per-
muta por casa de menor 
valor, nos bairros: Maria 
Helena, Jardim Aquario, 
Cidade Nova I e II. O imó-
vel encontra-se em per-
feito estado de conser-
vação, não necessitando 
de gasto com pinturas e 
outros serviços. Valor: 
R$580.000,00. Contato 
direto c/ proprietário F.: 
(19) 3875-0667. Doc: OK
Vendo casa no Jardim 
Oliveira Camargo - 5 
comôdos sala, cozinha, 3 
dormitórios, 2 banheiros e 
entrada para carro. Aceito 
financiamento pela caixa 
. Valor R$190.000,00. 
F.:(19) 3835-1210 / (19) 
3834-8020 / (19) 98316-
2829 WhatsApp
Oportunidade casa em 
condomínio Bréscia - 
casa terrea 3 dormitórios 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, lavabo, garagem, 
área gourmet. Valor: 
R$450.000,00. F.: (19) 
98373-1718. Direto com 
proprietário
Oportunidade casa em 
condomínio Vista Ver-
de - casa terrea 3 dor-
mitórios sendo 1 suíte, 
banheiro social, lavabo, 
garagem, área gourmet. 
Valor: R$420.000,00. F.: 
(19) 98373-1718. Direto 
com proprietário
Condomínio Montre-
al - Lindo sobrado com 
fundos para área verde. 
3 dormitórios sendo 1 
suíte com amplo closet, 
com sacada para área 
verde, 1 garagem coberta 
e uma descoberta, cozi-
nha com pia e bancada e 
ilha, sala de estar e jantar, 
varanda gourmet, lavade-
ria fechada, aquecedor 
solar, preparada para ar 
condicionado em todos 
os dormitórios com porta 
balcão e persiana com 
controle remoto. Fácil 
acesso a área de lazer. 
A.T. 150m² A.C. 162m². 
Aceito financiamento. Va-
lor R$ 580.000,00 F.: (19) 
99703-3734
Park Real - Linda casa 
terrea. 3 dormitórios sen-
do 1 suíte master com 
closet grande, aquecedor 
solar, luminárias insta-
ladas, praparados para 
ar condicionado, sala de 
jantar e de estar, área de 
serviço com churrasquei-

Caminhão Baú Ano 2013/ 2014
Hyundai / HR diesel, Km 47.000com medida 

especial, Único dono Doc. Ok. 
R$ 65.000,00. 

Cel: (19)-994323184
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Vende - se Apartamen-
to Cocais II - 2 dormi-
tórios, banheiro, sala, 
cozinha, lavanderia e 1 
vaga de garagem cober-
ta. R$200.000,00. Fone: 
(19) 99194-0145
Oportunidade Apar-
tamento Jd. Tropical 
– 2 dormitórios sendo 1 
suíte, sala 2 ambientes, 
cozinha, lavanderia, WC 
social, varanda gourmet 
e 1 vaga de garagem. 
R$240.000,00 Aceita 
proposta. Fone: (19) 
99194-0145
 

Alugo apto na Praia 
Grande na Vila Guilher-
mina à 50m da praia, 
para finais de semana 
e temporada. F. 99564-
4054 / (19) 3328-4766
Aluga-se apto 70m² - 2 
Dormitórios, suíte, va-
randa gourmet. Próxi-
mo ao SESI e Walmart. 
R$1.500,00 (Já incluso 
condomínio e IPTU). Tra-
tar com Luci (19) 99928-
3350
Vendo ou Alugo aparta-
mento no condomínio 
Bosque dos Indaiás - 
com 2 dormitórios, sala 
em L, garagem coberta. 
Valor R$190.000,00. F.: 
99416-9250
 
Sitio Estrada Mato Den-
tro  - Valor: R$ 2.500. 
000,00 F.: (19) 98254-
7703 CRECI 74.092
Precisa-se de caseiro 
para serviços gerais em 
sítio na estrada de In-
daiatuba para Monte Mor. 
Boa localidade para mo-
rar F.: (19)99736-7983 ou  
99619-2921 (WhatsApp)
Sítio Em Piedade Sp, 
26.000M², casa c/ 3 dor-
mitórios, 2 wcs , toda 
avarandada, gramada, 
pomar, área de cultura, 
bosque, água de mina, 
1 tanques com peixes 
abastecido com água 
por gravidade, diver-
sas árvores frutíferas, 
playground , a 12 km do 
centro,  R$390.000,00 
aceita imóvel em Indaia-
tuba de igual ou menor 
valor. Estuda entrada + 
parcelamento. F. (19) 
99762-7997 / 3935-3294

Sítio na Bahia Ven-
do/Troco por imóvel 
em Indaiatuba. Com 
470.000m² equivalente 
a 20,00 alqueire, boa 
topografia, região sul da 
Bahia a 220km de Salva-
dor pela BR 101. Situado 
na região do Vale do Ji-
quiriça, a 7km da cidade 
de Mutuipe. A proprieda-
de fica a 4 km da BR 420 
no municipio de Mutuipe, 
e a 70km da cidade de 
Valença região de belas 
praias do litoral baiano 
com aeroporto operan-
do com voos da (Azul) 
aos sabados saindo de 

Viracopos em Campi-
nas-SP. A propriedade 
esta distribuída em pas-
tagem, lavoura de cacau, 
outras e pequena mata. 
Energia passa dentro da 
propriedade. Casa sede 
nascente com água boa 
sendo preservada em 
três locais da proprieda-
de. Documento ITR OK. 
Opções para plantação 
de feijão, milho, mandio-
ca, café e outros. Isso em 
virtude da boa media de 
chuvas/ano na região e 
as nascentes existentes 
na propriedade. Conta-
to F.:(19) 98288-1728. 
WhatsApp.
V e n d e - s e  c h á c a r a 
com 2500 metros , só 
a terra, ja com ener-
gia e agua no local. 
Valor R$ 140.000,00.  
Telefone  para conta-
to:  (19)994087078 e 
(19)982665946.
CHÁCARA – LAGOS DE 
SHANADU -03 dorm., 
sala de estar, sala de 
jantar, cozinha, wc, área 
de serviço e garagem 
02 vagas.  Gramada 
e possui piscina. A/C 
258.78M² e A/T 5.280M² 
- R$ 790.000,00. F.: (19) 
3935-1413
Chácara - Recanto das 
Flores Linda com plan-
ta aprovada para casa 
com piscina. Pomar, área 
gourmet, com churras-
queira , 2 wcs, cozinha, 
dispensa, logo com pei-
xes. A/T500m A/C 200m² 
R$ 700.000,00. F.: 19 
99115-8368

 
VENDO JARDIM LA-
GUNA -  Terreno de 
302m² planos. Aceito 
veiculo c/ parte paga-
mento. R$190.000,00. 
Direto com proprietário 
F.: (19) 98282-9020. 
Terreno Jardim Espla-
nada Ótima topografia! 
R$ 245.000,00. F.: (19) 
99115-8368
Terreno Condomínio 
Terracota - Plano boa 
loca l i zação  1808m² 
R$ 542.400,00 F.:(19) 
99115-8368
PARQUE SÃO LOU-
RENÇO (ÚNICO LOTE 
N A  R U A )  1 5 0 M 2 
– R$1060,00P/ M2 - 
ESCRITURADO. F. : 
(19)99762-7997 / (19) 
3935-3294. 
JARDIM ALICE (ÚNI-
CO LOTE NA RUA) 
125M2 – PLANÍSSIMO 
– R$1.100,00 P/ M2 - 
F.:(19) 99762-7997 /  
(19) 3935-3294
Jardim Piemonte - 
311m².  Boa topografia 
R$ 160.000,00 F.: (19) 
99166-8272
E u r o p a r k  T e r r e n o 
Industrial  -  1000m² 
ót ima topograf ia R$ 
4 0 0 . 0 0 0 , 0 0  F . : ( 1 9 ) 
99166-8272

Jardim Bréscia - Opor-
tunidade única, TER-
RENO com 200m2, 
plano, na quadra H, 
com escritura e registro, 
R$165.000,00. Estuda 
-se proposta. F.: (19) 
3834-6222 / (19) 98394-
0038. 
Terreno no Dis t r i -
to Industrial Vitória 
Martini. Rua: Mafalda 
Barnabé Soliani com 
Alberto Magnusson lote 
de esquina podendo 
construir  5 galpões, 
área 1322,72m² lote 
21 quadra F.  Valor : 
R$600.000,00 parce-
lo em 6 vezes F.:(19) 
97420-5895
Jardim Bréscia - Opor-
tunidade única, TER-
RENO com 240m2, 
p lano,  na quadra J, 
com escr i tura  e  re-
gistro, R$215.000,00. 
(19) 99751-9921 (Cel e 
WhatsApp) Creci 65362
Vendo terreno Cond. 
Jd. Residencial Vene-
za - 250m². Condomínio 
com piscina adulto e 
infantil, salão de festas, 
play ground e campo. 
R$180.000,00. Fone: 
(19) 99164-1734
V e n d e - s e  T e r r e n o 
Cond. Jd. dos Impérios 
– 225m². R$150.000,00. 
Fone: (19) 99194-0145
Terreno Condomínio 
Santa Clara - 463m² 
Plano R$ 470.000,00 
F.:(19) 99166-8272
Terreno Comercial - 
Ótima localização R$ 
1.000,00 o metro. F.: 
(19) 99721-0395
Ter reno  Condomí -
nio Jardim Esplen-
dor - 300m² plano R$ 
4 7 0 . 0 0 0 , 0 0  F . : ( 1 9 ) 
991666-8272
Terreno Condomínio 
Dona Lucila - 379m² 
ótima localização R$ 
2 9 2 . 0 0 0 , 0 0  F . : ( 1 9 ) 
99721-0395
Terreno Condomínio 
Jardins do Lagos  - 
525m² ótima localização 
F.: (19) 99721-0395 
Terrenos Condomínio 
Quintas de Terracota - 
1200m² lote de esquina 
R$ 210.000,00 F.: (19) 
99721-0395
Terreno Jardim Man-
tova - 207m² boa topo-
grafia R$ 138.000,00 F.: 
(19) 997210395
 

Vende-se Ponto – Jd. 
Regina - Salão odon-
tológico - 40m² mobi-
l iado, 2 banheiros e 
garagem para 2 carros. 
R$25.000,00. Fone: (19) 
99778-4336
SALÃO COMERCIAL 
–REC. CAMPESTRE 
JÓIA - 250m² constru-
ídos. Cozinha, meza-
nino, lavanderia,  02 
WC’s sendo 01 adap-
tado p/ cadeirante. - 
R$4.000,00+IPTU. F.: 
(19) 3935-1413
SALÃO COMERCIAL 
– JD. HUBERT – Lo-
calizado na marginal 

do Parque ecológico! 
São 500m² construí-
dos, possui mezanino, 
escritório e banheiros. 
- R$4.300,00+IPTU. F.: 
(19) 3935-1413
Vende-se padaria no 
Centro. Tratar com Isa-
bel F.: (19) 98439-0774
Sala nova 39m2, 2WC, 
1 vaga na garagem, situ-
ado no torre medical. Di-
reto com o proprietário. 
Tel. (19) 9 8239-4260
Passo ponto comercial 
Mercearia - localiza-
do na R. Padre Bento 
Pacheco, 1809, Vi la 
Aurora, área útil 120m², 
R$175.000,00.Tel (19) 
3392-0100
 

Vendo  TV  PHILCO 
32” Led Sl im. Valor 
R$800,00 á vista. Tratar 
c/ Plínio. F.: (19) 99358-
4500
Cursos de cabeleireiro, 
manicure, maquiagem, 
depilação e barbearia.
Informe a senha J46 
para receber descon-
to especial! Ligue: (19) 
3 3 1 8 - 4 4 4 1  / W h a t s 
98965-8498
Cursos de cuidador 
de idoso, atendente de 
farmácia, informática, 
rotinas administrativas 
e logística. Informe a 
senha J46 para rece-
ber desconto especial! 
Ligue: (19) 3318-4441 /
Whats 98965-8498
Desejo comprar crista-
leira antiga. Entrar em 
contato (19) 3834-1367
Vendo cama de solteiro 
madeira maciça ótimo 
estado. R$ 350,00 F.: 
(19) 99259-1877 / 3017-
5541
Vendo Bicicleta Scott 
Importada de R$2000,00 
por R$800,00. F.:(19) 
3935-6985
Vendo Portão de 3m X 
1,80. Valor: R$400,00. 
Tratar com Sonia. F.: 
(19) 3935-1633
Vendo uma maquina 
de recarregar cartucho. 
Valor R$400,00. Tra-
tar com Sonia. F.: (19) 
3935-1633
Vendo uma porta de 
correr de vidro 1,60m. 
Valor: R$400,00. Tra-
tar com Sonia. F.: (19) 
3935-1633
Vendo uma televisão de 
14 polegadas de tubo 
Valor: R$150,00. Tra-
tar com Sonia. F.: (19) 
3935-1633
Vendo um teclado Casio 
novo Valor: R$400,00. 
Tratar com Sonia. F.: 
(19) 3935-1633
Vendo 12 metros de cor-
rimão em aluminio para 
escada. Valor R$300,00. 
Tratar com Sonia. F.: 
(19) 3935-1633
Vendo 3 portas de ba-
nheiro sem batente. 
Valor R$70,00 (cada). 
Tratar com Sonia F.:(19) 
3935-1633
Vendo Vidros dianteira 
e traseira para carro 
modelo: Corcel. Valor: 
R$150,00 (cada) F.: (19) 
3875-7624 

Vendo DVDs raros, 
desenhos e seriados 
R$0,80 cada. F.:(19) 
99193-2917 WhatsApp
Vendo Bacia branca de 
banheiro nova R$10,00. 
F.:  (19) 99193-2917 
WhatsApp
Vendo uma camera Tek-
-Pick, grava vídeo, som, 
tira foto, web cam nova 
na caixa. R$200,00. F.: 
(19) 99193-2917 What-
sApp
Vendo ventilador de pe-
destal. Valor: R$100,00 
F.: (19) 3834-1367 - (19) 
996489124
Vendo Tampo de Vidro 
1,50m X 1,50m. Vidro 
temperado 10mm. Va-
lor: R$500,00 F.: (19) 
3875-4485 Odete
Vendo Máquina de cos-
tura Brilhante. Valor: 
R$500,00 F.: (19) 3875-
4485 Odete
Vendo Estante semi 
nova. Valor R$70,00. 
F.: (19) 3017-4925 / (19) 
99140-9237
Vendo comoda de MDF 
para bebe. Bri lhante 
branco. 1,62 de compri-
mento. Valor R$450,00 
F.: (19) 3834-6769 / (19) 
99182-6051
Vendo som Sharp 3 em 
1. F.: (19) 3875-4575
Vendo Mega Drive mo-
delo: sega F.: (19) 3875-
4575
Vendo centrifuga ca-
dence  110. F.: (19) 
3875-4575
Impressora Hp Offi-
ceJet J4660 Multifun-
cional, colorida, usada, 
revisada, sem t inta, 
USB, R$200,00. F.: (19) 
99617-4522
Impressora MG3210 
Pixma jato de t inta, 
usada, revisada, sem 
tinta, com USB, com 
Wifi, R$150,00. F.: (19) 
99617-4522
Impressora HP Pho-
tosmart C4480 Multi-
funcional jato de tinta, 
usada, revisada, sem 
t inta, colorida, USB, 
R$180,00.   F. :  (19) 
99617-4522
Impressora HP Offi-
cejet Pro 8600 Multi-
funcional jato de tinta, 
usada, revisada, sem 
t inta, colorida, USB, 
com Wifi, com ethernet 
RJ45, R$350,00.  F.: 
(19) 99617-4522
Impressora HP Deskjet 
3940, usada, tinta no 
fim, em bom estado, 
jato de tinta, colorida, 
USB, R$70,00.  F.: (19) 
99617-4522
Impressora multifuncio-
nal jato de tinta HP Pho-
tosmart C4280 sem tin-
ta, colorida, usada e re-
visada, USB, R$150,00.  
F.: (19) 99617-4522
Impressora matricial 
Epson LX-300 com 
cabo paralelo, usada, 
funciona ok com form. 
cont., com fita nova e 
mais duas fitas na cai-
xa, usada e revisada 
ok, R$500,00.  F.: (19) 
99617-4522
CPU AMD Athlon II 

X4 620, 4GB RAM, HD 
80GB, Win7, usado, re-
visado ok, R$250,00.  F.: 
(19) 99617-4522
CPU AMD Sempron 
2,2GHz, 2GB RAM, HD 
40GB, Linux, usado, re-
visado ok, R$100,00.  F.: 
(19) 99617-4522
Monitor LG Flatron 
L1742S, 17 pol, usa-
do, ok, teclado e mouse 
PS2, R$250,00.  F.: (19) 
99617-4522
Vendo  Micro-ondas 
Consul espelhado de 
inox. Valor R$130,00. F.: 
(19) 3875-7624
Vendo Carr inho de 
bebe. Valor R$80,00. 
F.: (19) 3875-7624
Vendo sofas 2 e 3 lu-
g a r e s  b o m  e s t a d o 
R$400,00. F.: (19) 3875-
4737 / (19) 99380-5379
Vendo escr ivaninha 
nova sem uso R$350,00. 
F.: (19) 3875-4737 / (19) 
99380-5379
Vendo Rack novo 2,0 
metro R$400,00.F.: (19) 
3875-4737 / (19) 99380-
5379
Vendo estabilizadores 
R$40,00 (Cada). Cabos 
com 3 pinos, caixas de 
som para computado-
res, teclados e mouses. 
Preço Imperdível. F.: 
(19) 3875-4737 / (19) 
99380-5379 
Aceitamos doações de 
equipamentos eletro-
nicos (computadores, 
TV, impressora, som) 
reciclável em geral. Re-
tiramos no local Fone: 
(19) 99193-2917
Vendo Escrivaninha p/ 
computador ou impres-
sora R$100,00. F.: (19) 
3875-9994
Vendo  1  ba lcão de 
1,20m, 2 poltronas hi-
dráulicas, 2 mesa carri-
nho manicure, 2 cadeiras 
pedicure, 1 balcão de 
vidro de 1,5 metros, 2 
lavatórios, 1 cama de 
massagem, 2 lavatórios, 
1 cama de massagem, 
2 espelho de parede, 2 
carrinhos, 3 poltronas in-
dividuais, 2 cadeiras. Va-
lor a combinar. F.: (19) 
3875-6237 / (19) 99895-
9900. Vera Yoshida
Vendo um acento de 
encaixar no vaso para 
idosos. Com nota fis-
cal R$170,00. F.: (19) 
98174-5270
Vendo cokpit com volante. 
R$1300. Tratar com Gui-
lherme (19) 99712-1426
Vendo Mesa de 8 luga-
res 2 metros de compri-
mento por 1 de largura. 
F.: (19) 99292-6972
Vendo Guarda roupa em 
Bom estado cor: Marfim 4 
gavetas e 4 portas  Valor: 
R$190,00 F.: (19) 98143-
4184

 
Vende-se Corsa sedam 
prata 2006, em perfeito 
estado, $14.000. tra-

tar com Pedro. F.: (19) 
99793-1806
Vende-se  I dea  1 .8 
Adventure Ano: 2015 
Cor: Branco Km: 37.700 
Único dono Cel: (19) 
99717-3218
Vendo Montana/13 - 
Modelo: Sport Valor: 
R$33.000,00 F.: (19) 
99122-7378

 
Ofereço-me para tra-
balhar em Clínica pe-
quena, tenho 65 anos 
trabalho a 12 anos em 
clínica de terapia, está 
fechando por isso estou 
saindo. Tenho carta de 
referência. Preferível 
meio período F.: (19) 
99210-2462 Magali.
Ofereço-me como mo-
torista de van para via-
gens com cursos de 
passageiros e escola-
res. Tratar com Rosane 
F.: (19) 99710-4661
Ofereço-me como pe-
dreiro, encanador, peque-
nos reparos na constru-
ção civil e pinturas. (19) 
98329-8580 (WHATS 
APP) Falar com João
Ofereço-me como ins-
talador de antenas digi-
tais. Valor R$50,00 con-
tato F.: (19) 98970-1976
Ofereço-me como cui-
dadora de idosos crian-
ças pessoas com neces-
sidades especiais pré-
-operatório e etc atendi-
mento hospitalar possui 
experiência e referên-
cia horário disponível. 
Talita19988694313
Ofereço-me como pas-
sadeira e lavadeira de 
roupas e como cuida-
dora de de crianças. 
Atendo à domicílio ou 
em minha residência. 
Entrar em contato com 
Val (19) 99448-0082 - 
whats app
Ofereço-me como lim-
peza e manutenção de 
piscinas e geral. F.: (19) 
98332-1025

Ofereço-me como faxi-
neira e passadora de 
roupas. Entrar em con-
tato no telefone (19) 
99595- 9448
Ofereço-me como jar-
dineiro roçada de chá-
caras e limpezas. (19) 
3875-7624
Ofereço-me como jar-
dineiro, pedreiro, en-
canador e eletricista . 
Tratar com Odair F.: (19) 
99776-6841
Ofereço-me como em-
pregada domést ica. 
Tratar com Sonia F.: 
(19) 98265-1498 ou (19) 
98239-0199
Ofereço-me como Ca-
beleireira. Faço Escova 
Progressiva e Selamen-
to sem formol. A partir 
de R$50,00. Atendo 
na Morada do Sol e 
também a domicílio. F.: 
(19) 99369-5615 / (19) 
3935-0499
Ofereço-me como cui-
dadora de idosos pes-
soas com necessidades 
especiais enfermos e 
etc atendimento Re-
sidencial e hospitalar 
possuo experiência e 
referência tratar com 
Talita (19) 98869 -4313
Ofereço-me como mo-
torista particular, passa-
geiros particular. Tratar 
com Rosane. F.: (19) 
99710-4661
Ofereço-me como con-
sertos de maquina de 
costura industrial (Má-
quina reta duas agulhas, 
travete, galoneira e in-
terlock) F.: (19) 99212-
1731 
Ofereço-me como Re-
visão Manutenção e 
instalação: Alarmes - 
cerca elétrica ponteiro 
e portas eletronicas - 
cameras acesso remoto. 
Elétrica, PABX, interfo-
nia predial, residencial, 
comercio, condomínio 
F.:(19) 991932917
Ofereço-me como pres-
tador de serviços de 
pedreiro, encanador, 
eletricista e jardineiro. 
F.: (19) 99776-6841
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